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Carta do editor

Prezados,

Com este número, abrimos o nosso 29º volume. Este ano as capas de Horticultura Brasileira são dedicadas a conversar 
sobre produtos de alto valor agregado. Iniciamos com as mini-hortaliças, sem dúvida um nicho de mercado que apresenta 
perspectivas muito interessantes.

Como em todo ano, temos enormes desafios a vencer. A própria realização dos quatro números da revista já é, em si, 
uma tarefa e tanto. Porém, é preciso perseguir objetivos maiores, estratégicos. Dois deles, a sustentabilidade econômica e o 
fortalecimento técnico-científico de Horticultura Brasileira, merecerão atenção especial em 2011.

Por fim, gostaria de reforçar um pedido feito na nossa última Carta do Editor: é preciso que os autores nacionais 
confiem nos periódicos editados no Brasil. Enviem-nos artigos de impacto! Utilizem artigos publicados nos nossos periódicos 
para discussão de seus próprios resultados! Assim, vocês estarão prestando uma enorme contribuição para solidez das nossas 
revistas científicas.

Até o próximo volume,

Paulo Melo, editor-chefe
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Editor's letter

Dearest, 

This first issue puts Horticultura Brasileira’s 29th volume on the road. In 2011, we are dedicating our covers to talk about 
products with high added value. We begin with the baby vegetables, a market niche that presents interesting perspectives.

As in each and every year, we have huge challenges to overcome. The publication of our four issues is in itself an 
immense task. However, we must pursue greater and strategic objectives. Two of them, the economic sustainability and the 
strengthening of Horticultura Brasileira’s technical and scientific merit, are in the spotlight in 2011 and will receive special 
care.

Finally, I would like to strength a request made in our last Editor’s Letter: we need authors to have confidence in the 
scientific journals published in Brazil. Send us high impact papers and use papers published in our journals to discuss your 
results. This will be an enormous contribution to the robustness of our scientific journals.

See you in the next volume,

Paulo Melo, editor in chief
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Artigo convidado / Invited article

O preocupante aumento da tempe-
ratura no planeta, embora ainda 

questionado por alguns (Molion, 2008), 
tem sido cada vez mais aceito pela 
comunidade científica, conforme indi-

LOPES CA; SILVA GO; CRUZ EM; ASSAD E; PEREIRA AS. 2011. Uma análise do efeito do aquecimento global na produção de batata no Brasil. Hor-
ticultura Brasileira 29: 7-15.

Uma análise do efeito do aquecimento global na produção de batata no 
Brasil
Carlos A Lopes1; Giovani O da Silva2; Eduardo M Cruz1; Eduardo D Assad3; Arione da S Pereira4

1Embrapa Hortaliças, C. Postal 218, 70351-970 Brasília-DF; 2Embrapa SNT-EN Canoinhas, C. Postal 317, 89460-000 Canoinhas-SC; 
3Embrapa Informática Agropecuária, Av. Soldado Passarinho 303, Fazenda Chapadão, 13070-115 Campinas-SP; 4Embrapa Clima Tem-
perado, C. Postal 403, Pelotas-RS; clopes@cnph.embrapa.br; olegario@cnph.embrapa.br; eduardomc@cnph.embrapa.br; assad@cnptia.
embrapa.br; arione@cpact.embrapa.br 

RESUMO
Face às prováveis mudanças climáticas afetando as áreas agricul-

táveis do planeta, foi feita uma revisão bibliográfica sobre os efeitos 
do aumento da temperatura no metabolismo da planta de batata, 
enfatizando suas consequências no desenvolvimento vegetativo e 
na produtividade da cultura. Embora a ênfase maior desse artigo se 
prenda ao efeito do clima na redução de alimentos, alerta-se ainda 
para o risco de erosão genética pelo desaparecimento de espécies 
silvestres, de grande importância para programas de melhoramento 
genético. A partir dessas informações e de dados climáticos das 
regiões produtoras publicados em literatura nacional, foi realizada 
uma análise prospectiva da produção de batata no Brasil. Para tal, 
tomou-se como base o aumento da temperatura de até 5ºC até o 
final deste século e uma faixa ótima de produtividade da batata de 
10ºC a 25ºC, conforme indicado em literatura especializada. Foram 
selecionados seis municípios representando as regiões geográficas 
onde se cultiva a batata: São Joaquim-SC; Guarapuava-PR; Cristalina-
GO; Mucugê-BA; Vargem Grande do Sul-SP e Araxá-MG. Para 
municípios com prevalência de temperaturas mais baixas, como São 
Joaquim, o aumento de temperatura preconizado não deverá restringir 
a produção, porém serão necessárias adequações de épocas de plan-
tio. Por outro lado, a situação é preocupante em regiões e épocas de 
cultivo sujeitas a temperaturas altas, como Mucugê e Cristalina, onde 
o cultivo deverá se restringir a poucos meses do ano, contrastando 
com o plantio contínuo, durante o ano todo, ora sendo realizado. O 
intuito deste artigo é alertar, e não alarmar, a cadeia produtiva de 
batata no sentido de se preparar para os ajustes fitotécnicos visando 
a preservar a bataticultura nacional face a um eventual aquecimento 
global. Considerações sobre o melhoramento genético para atenuar, 
pelo menos em parte, esta situação é discutida.

Palavras-chave: Solanum tuberosum, fisiologia da produção, tem-
peratura, mudança climática.

ABSTRACT
An analysis of the potato production in Brazil upon global 

warming

The future of the potato production in Brazil is discussed upon 
prediction of temperature rise due to global warming. A literature 
review was carried out on the effects of high temperatures on the 
potato plant metabolism, and their consequences upon vegetative 
development and yield. Although higher emphasis was devoted to 
the climate effect on food production, the risk of genetic erosion by 
disappearance of wild species is stressed, with consequences to the 
future of plant breeding. Based on this information and on climate data 
from the main growing regions published on Brazilian documents, we 
carried out a prospective analysis of the potato production in Brazil. 
For that, a temperature rise of up to 5ºC was considered to the end of 
the century, and the range of 10ºC to 25ºC as the optimum for potato 
growth, according to specialized literature. For the study, six counties, 
representative of the main growing regions, were selected: São 
Joaquim, Santa Catarina State; Guarapuava, Paraná State; Cristalina, 
Goiás State; Mucugê, Bahia State; Vargem Grande do Sul, São Paulo 
State and Araxá, Minas Gerais State. For cooler counties, such as São 
Joaquim, major drawbacks on potato production are not expected, 
even though adjustments in planting season should be required. 
However, cropping on those counties subject to high temperatures 
which today allow potato production all year round, like Mucugê, 
and Cristalina, is expected to be restricted to few months of the year. 
The aim of this article was to alert, not alarm, the Brazilian potato 
chain in order to promote the management changes to preserve the 
crop in case the expected temperature rise comes true. In addition, 
the role of plant breeding to counteract the negative effects of high 
temperature is discussed.

Keywords: Solanum tuberosum, physiology, temperature, climatic 
change.

(Recebido para publicação em 3 de setembro de 2009; aceito em 28 de fevereiro de 2011)
(Received on September 3, 2009; accepted on February 28, 2011)

cado no relatório do “Intergovernmental 
Panel on Climate Change”, divulgado 
pela OMM/WMO-Pnue/Unep, e atuali-
zado recentemente na França (“Climate 
Change 2007: The Physical Science 

Basis”, www.ipcc.ch) (McCarthy et 
al., 2003). Neste último relatório, é 
destacado o fato de que observações 
sobre o incremento gradual das médias 
das temperaturas do ar e dos oceanos, 
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degelo generalizado em regiões polares 
e aumento do nível do mar são provas 
inequívocas do aquecimento global.

Com base no levantamento de dados 
de vários anos, que proporcionaram 
simulações em complexos modelos 
climáticos, este relatório prevê que a 
temperatura global deverá aumentar, nos 
próximos 100 anos, entre 1,4ºC e 5,8ºC. 
Webster et al. (2001), com base em ava-
liações probabilísticas da sensibilidade 
do modelo, chegaram a valores similares 
que, ao nível de 95% de intervalo de 
confiança, variam de 0,9ºC a 5,3ºC. 
Da mesma forma, análises similares 
efetuadas por Wingley & Raper (2001) 
mostraram que, não havendo uma polí-
tica de limitação dos efeitos antrópicos 
para minimizar o aquecimento global, o 
aumento da temperatura até 2100, com 
cerca de 90% de probabilidade, deverá 
ficar entre 1,7ºC e 4,9ºC. Considerando 
estes cenários, várias culturas agrícolas 
poderão ser afetadas, dentre elas a batata 
(Leemans & Solomon, 1993).

Este artigo relata os possíveis efeitos 
das mudanças climáticas na produção de 
batata, a partir de informações contidas 
na literatura e, em seguida, analisa o 
efeito do aquecimento global na pro-
dução de batata no Brasil. Não propõe 
realizar simulações por meio de mode-
los matemáticos para prever o futuro 
da bataticultura nacional, e sim tecer 
comentários sobre os riscos de cada um 
dos principais municípios produtores 
de batata face ao eventual aumento de 
temperatura que se anuncia. Mais do 
que um exercício teórico, este artigo 
foi elaborado com o intuito de alertar, e 
não alarmar, os atores da cadeia produ-
tiva da batata sobre o assunto para que 
eventuais medidas corretivas possam ser 
tomadas o quanto antes.

Como a temperatura afeta a pro-
dução de batata

A batata (Solanum tuberosum L.), 
hortaliça originária das regiões frias de 
altitude dos Andes peruanos e bolivia-
nos, é o quarto alimento mais consumido 
no mundo, após o arroz, o trigo e o 
milho (Hijmans, 2001; ABBA, 2006). 
Consumida nas montanhas andinas há 
mais de 7.000 anos, somente por volta 
de 1.500 foi introduzida na Europa, onde 
se popularizou, difundindo-se daí para 
outros continentes. Chegou ao Brasil 

trazida por colonizadores europeus que 
se instalaram na Região Sul, onde per-
ceberam que o clima frio era adequado 
para a bataticultura (ABBA, 2006). É 
cultivada no Brasil predominantemen-
te nas regiões de clima temperado no 
sul do País, embora com significativa 
expansão em áreas de clima tropical 
de altitude durante o outono/inverno 
(Wrege et al., 2004). Mas, mesmo sendo 
encontrada em grande amplitude geo-
gráfica no país, é considerada particular-
mente vulnerável ao aquecimento global 
em virtude de sua faixa relativamente 
pequena de temperatura, entre 10ºC e 
30ºC, na qual pode ser cultivada. Fora 
destes limites, o desenvolvimento de 
tubérculos é significativamente inibido 
(New Agriculturist, 2008).

A cultura requer climas amenos 
para que ocorra tuberização abundante 
que garanta boa produtividade aliada à 
qualidade de tubérculos. Por exemplo, 
Menezes et al. (1999) comprovaram que 
o cultivo de batata na safra das águas, 
em Minas Gerais, sob temperaturas 
mais altas, resulta em produção cerca 
de 25% menor e em qualidade inferior 
dos tubérculos em comparação com o 
cultivo de inverno.

A temperatura acima da faixa ideal 
afeta diretamente o metabolismo das 
plantas e interage com outros fatores 
ambientais, tendo, assim, efeito signifi-
cativo no seu desenvolvimento. No caso 
específico da batata, temperaturas altas 
não só reduzem a síntese de fotoassimi-
lados essenciais ao desenvolvimento da 
planta como também a sua partição aos 
tubérculos (Burton, 1981; Ewing, 1981; 
Krauss & Marschner, 1984; Khedher 
& Ewing, 1985; Prange et al., 1990; 
Denyer et al., 1994; Van Dam et al., 
1996; Timlin et al., 2006; Haverkort & 
Verhagen, 2008). Como consequência, 
ocorre queda de rendimento e redução 
da matéria seca dos tubérculos (Hughes, 
1974; Marinus & Bodlaender, 1975).

Haverkort & Harris (1987) relacio-
naram temperatura a conteúdo de maté-
ria seca e verificaram que sua concen-
tração nos tubérculos decresceu 0,45% 
a cada 1ºC de aumento na temperatura, 
partindo de uma porcentagem inicial de 
20% e temperatura média de 14ºC. Os 
mesmo autores indicaram ainda que o 
tamanho de tubérculos também diminui 

com o aumento na temperatura devido 
à sua correlação negativa com número 
de tubérculos por planta. O número de 
tubérculos por planta aumentou em 1,68 
tubérculo a cada 1ºC de aumento na 
temperatura, também partindo de uma 
temperatura inicial de 14ºC.

Em regiões tropicais, Souza (2003) 
observou que, sob altas temperaturas 
em pós-emergência inicial, as folhas 
são menores e mais numerosas, com 
formação de área foliar mais rápida do 
que em regiões frias. Entretanto, a lon-
gevidade das folhas é menor, as hastes 
são mais reduzidas e com formação 
de folhagem abaixo do suficiente para 
aproveitar a energia luminosa disponí-
vel para a produção de matéria seca. O 
crescimento das raízes é também mais 
reduzido, o que é uma desvantagem pela 
maior necessidade de absorção de água 
e nutrientes para possibilitar o metabo-
lismo mais rápido da planta.

Antunes & Fortes (1981) analisaram 
a farta literatura sobre a temperatura 
ideal para o cultivo da batata e con-
cluíram que, embora haja divergência 
de valores, a faixa de 10ºC a 20ºC aco-
moda a maioria dos resultados obtidos 
em várias partes do mundo, levando em 
conta ainda que a maioria das cultivares 
comerciais tuberizam melhor em tempe-
raturas médias um pouco acima de 15ºC. 
Dados mais precisos apontam esta faixa 
entre 15ºC e 18ºC, e que temperaturas 
noturnas acima de 22°C reduzem signi-
ficativamente a produção de tubérculos 
(Info - Resources Focus, 2008).

Marinus & Bodlaender (1975) rela-
taram que a produção de tubérculos e 
de biomassa da planta de oito cultivares 
de batata foi menor quando cultivadas a 
27ºC em comparação com 16ºC e 22ºC. 
Em estudos realizados no Brasil, Fontes 
& Finger (1999) sugeriram 25ºC como a 
temperatura diurna máxima recomenda-
da, desde que associada a temperaturas 
noturnas mais baixas. Burton (1981) 
também foi além da análise de valores 
de temperatura em si, ao afirmar que 
regiões com temperaturas máximas 
entre 20ºC e 30ºC e mínimas entre 8ºC 
e 15ºC são mais favoráveis ao cultivo 
do que regiões com pouca amplitude 
térmica.

A redução da produtividade a partir 
de um limite máximo de temperatura 

CA Lopes et al.
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pode ser explicada pela inibição da fo-
tossíntese à medida que a temperatura 
aumenta. Burton (1981) afirma que a 
temperatura ótima para a fotossíntese 
está em torno de 20ºC e que, para cada 
5ºC de elevação na temperatura da parte 
aérea, há uma redução de aproximada-
mente 25% na taxa fotossintética, e a 
respiração foliar pode ser dobrada pelo 
aumento de 10ºC. O mesmo autor ob-
servou completa inibição de fotossíntese 
líquida a temperaturas acima de 30ºC 
(Burton, 1972).

Em estudo similar, porém mais de-
talhado com dez cultivares de batata e 
em intervalos menores de temperatura, 
Prange et al. (1990) observaram que 
a taxa de fotossíntese decresceu 34% 
quando a temperatura foi elevada de 
18ºC para 21ºC. Da mesma forma, 
Hammes & Dejager (1990), em pesquisa 
realizada em câmaras de crescimento 
com temperaturas de 15ºC a 40ºC, con-
cluíram que a taxa fotossintética sofreu 
redução em temperaturas acima de 20ºC 
em todas as cultivares de batata anali-
sadas, a ponto de, a 40ºC, ser de apenas 
37% daquela apresentada a 20ºC. Rela-
tos independentes de Ku et al. (1977) e 
Dwelle et al. (1981) concordam que a 
temperatura ótima para a fotossíntese lí-
quida na planta não ultrapassa 25°C. Por 
sua vez, Epstein (1966) observou que, 
aos 30 dias após a emergência, plantas 
crescidas em temperaturas constantes de 
9ºC, 16ºC e 22ºC apresentavam tubércu-
los, ao passo que nenhum tubérculo foi 
encontrado em temperaturas de 29ºC. 
Reynolds et al. (1990) submeteram clo-
nes com diferentes níveis de tolerância 
ao calor à temperatura de 40°C/30ºC e 
concluíram que as diferenças de com-
portamento das plantas sensíveis ao 
calor se devem à acelerada senescência, 
perda de clorofila, redução da condu-
tância estomatal e inibição das reações 
escuras da fotossíntese.

Além de provocar redução de pro-
dutividade, altas temperaturas ainda 
afetam negativamente a aparência do 
tubérculo devido à ocorrência de doen-
ças e distúrbios fisiológicos tais como 
lenticeloses, rachaduras, emboneca-
mento e manchas internas (Hughes, 
1974; Marinus & Bodlaender, 1975; 
Hooker, 1990; Menezes et al., 1999), 
acompanhados ou não de crescimento 

Figura 1. Temperaturas máximas e mínimas mensais atuais (círculo e triângulo cheios) e 
acrescidas de 5°C (círculo e triângulo vazios) para São Joaquim (SC), Guarapuava (PR) e 
Cristalina (GO). Gráficos elaborados a partir de dados extraídos de Wrege et al. (2004). O 
intervalo entre as linhas horizontais é delimitado pela temperatura máxima e temperatura 
mínima ideais para a cultura da batata (current monthly maximum and minimum temperatures 
(full circle and triangle) and increased of 5°C (empty circle and triangle) for São Joaquim 
(Santa Catarina State), Guarapuava (Paraná State) and Cristalina (Goiás State). Graphs 
elaborated from data of Wrege et al. (2004). The interval between the horizontal lines is 
delimited by the ideal maximum and minimum temperatures for potato). Brasilia, Embrapa 
Hortaliças, 2009.
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exuberante da parte aérea e senescência 
precoce das folhas, com redução no 
crescimento de tubérculos pelo encurta-
mento do período de acúmulo de reserva 
(Marinus & Bodlaender, 1975; Fontes & 
Finger, 1999).

Efeitos na produção - Embora o 
efeito do aquecimento global na agricul-
tura tenha sido exaustivamente discutido 
nos últimos anos, poucos são os mode-
los agroclimatológicos que tratam da 
influência das mudanças climáticas na 
bataticultura. Em um deles, simulação 
realizada por Hijmans (2001) e Hijmans 
(2003) indicaram que o aumento de 
1,2ºC a 3,2ºC entre 2010 a 2060 resul-
tará em queda de produção da batata nas 
regiões tradicionais de cultivo, princi-
palmente em locais de baixa altitude. 
Em países de clima tropical e subtropi-
cal, a queda de produtividade esperada 
está entre 20% e 30% (Info - Resources 
Focus, 2008). Para o Brasil, a queda de 
produção prevista é de 23% no período 
de 2040-2069 (Hijmans, 2003).

Recentemente, o Centro Internacio-
nal de la Papa (CIP) anunciou o desen-
volvimento de um modelo que simula e 
visualiza o efeito de diferentes cenários 
climáticos na produção de batata (Hij-
mans & Graham, 2006). Ao associar as 
respostas de diferentes cultivares com 
informações geográficas precisas rela-
cionadas ao solo e às principais variáveis 
climáticas (temperatura e precipitação), 
este modelo permite estimar o futuro da 
bataticultura na região e até mesmo as 
produtividades nas diferentes épocas do 
ano. Além de uso direto pelo produtor, 
esse modelo pode ser útil em programas 
de melhoramento de batata na busca 
de cultivares resistentes a condições 
adversas de cultivo.

É fácil imaginar, por outro lado, 
que o aumento de temperatura não só 
traz efeitos negativos, pois pode ser 
favorável à bataticultura em regiões de 
elevadas altitudes e latitudes ao permitir 
a extensão da época de cultivo. Além 
de aumentar a produtividade em lavou-
ras conduzidas em climas mais frios, 
a produção de inverno, normalmente 
inviabilizada pela presença de geadas, 
pode se tornar realidade. Não se deve 
negligenciar, entretanto, o fato de culti-
vos em terrenos declivosos dificultarem 
a mecanização e resultarem na degrada-
ção do solo.

Figura 2. Temperaturas máximas e mínimas mensais atuais (círculo e triângulo cheios) e 
acrescidas de 5°C (círculo e triângulo vazios) para Mucugê (BA), Vargem Grande do Sul 
(SP) e Araxá (MG). Gráficos elaborados a partir de dados extraídos de Wrege et al., (2004). 
O intervalo entre as linhas horizontais é delimitado pela temperatura máxima e temperatura 
mínima ideais para a cultura da batata (current monthly maximum and minimum temperatures 
(full circle and triangle) and increased of 5°C (empty circle and triangle) for Mucugê (Bahia 
State), Vargem Grande of Sul (São Paulo State) and Araxá (Minas Gerais State). Graphs 
elaborated from data of Wrege et al., (2004). The interval between the horizontal lines is 
delimited by ideal maximum and minimum temperatures for potato). Brasilia, Embrapa 
Hortaliças, 2009.
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Figura 3. Faixas de temperaturas geradas segundo o modelo do Hadley Centre nos principais municípios produtores de batata no Brasil 
nos meses de maio, junho, julho, dezembro janeiro e fevereiro, para o ano de 2030, considerando aumento mais lento na temperatura. 
Fonte: INPE (temperature intervals according to the Hadley Centre model in the main potato producing counties in Brazil in the months of 
May, June, July, December January and February, for the year 2030, considering slower increase in temperature. Source: INPE). Brasilia, 
Embrapa Hortaliças, 2009.

Figura 4. Faixas de temperaturas geradas segundo o modelo do Hadley Centre nos principais municípios produtores de batata nos meses de maio, 
junho, julho, dezembro janeiro e fevereiro, para o ano de 2030, considerando aumento mais rápido na temperatura. Fonte: INPE (temperature 
intervals according to the Hadley Centre model in the main potato producing counties in the months of May, June, July, December January and 
February, for the year 2030, considering faster increase in temperature. Source: INPE). Brasilia, Embrapa Hortaliças, 2009.
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Efeitos nas doenças e pragas -  Ou-
tro ponto relevante nessa discussão é o 
fato de que as mudanças climáticas afe-
tarão as interações entre os patógenos e 
os insetos-pragas e insetos-vetores com 
as plantas da batata. Embora isso não 
seja válido para todos os casos, pode-se 
afirmar que, de modo geral, aumentarão 
problemas com pragas e doenças pelo 
aumento de temperatura, justificado 
por Haverkort & Verhagen (2008) por 
proporcionar maior quantidade de ciclos 
de multiplicação de patógenos. Além 
disso, provocará alterações no nível de 
resistência das plantas a doenças e na 
patogenicidade dos agentes etiológicos, 
bem como nas interações hospedei-
ra – patógeno (Boland et al., 2004; 
Chakraborty et al., 1998; Chakraborty 
& Datta, 2003; Coakley et al., 1999; 
Runion, 2003; Lopes et al., 2008).

Efeitos no melhoramento genético  
O mais preocupante do aquecimento 
global no melhoramento genético da 
batata está relacionado ao germoplasma, 
constituindo-se numa séria ameaça para 
algumas espécies silvestres de Solanum, 
de grande importância aos programas de 
melhoramento. Prevê-se que entre 16% 
e 22% das 108 dessas espécies estejam 
ameaçadas de extinção até o ano de 2055 
(Info - Resources Focus, 2008).

Não tanto em função aquecimento 
global mas visando o avanço de frontei-
ras da bataticultura, a busca de fontes de 
tolerância a altas temperaturas vem sen-
do exercitada há cerca de duas décadas. 
Reynolds & Ewing (1989b) avaliaram 
319 acessos pertencentes a 59 espécies 
do gênero Solanum e observaram tube-

rização mais consistente entre 30°C e 
40°C nas espécies S. bulbocastanum (PI 
347757), S. chacoense (PI 197760 e PI 
320285), S. demissum (PI 175411 e PI 
275206) e S. stoloniferum (PI 255532). 
Esses acessos, disponíveis na coleção 
do “Inter-Regional Potato Introduction 
Project”, Wisconsin, EUA, são impor-
tantes fontes genéticas de tolerância para 
os programas de melhoramento visando 
à obtenção de cultivares tolerantes a 
altas temperaturas. Em adição, o Centro 
Internacional de la Papa possui clones 
úteis para essa finalidade, originados 
de grande esforço nas décadas de 1980 
e 1990 para o desenvolvimento de cul-
tivares adaptadas às regiões tropicais 
(Hetherington et al., 1983; Midmore 
& Prange, 1992). Cultivares altamente 
produtivas e tolerantes ao calor fo-
ram também identificadas por Tai et 
al. (1994), que propuseram a análise 
de trilha para análise das interações 
genótipo-ambiente. No Brasil, Silva 
et al. (2009), como parte do programa 
de melhoramento de batata da UFLA, 
avaliaram clones tardios e precoces 
para adaptação a condições tropicais em 
plantios sujeitos a temperaturas acima 
de 20°C, com picos de 30°C a 35°C, 
principalmente durante o enchimento 
linear dos tubérculos. Recomendam, 
como estratégia para aumentar a produ-
tividade em regiões tropicais, a seleção 
de clones de ciclo vegetativo longo. O 
programa atual de melhoramento genéti-
co de batata da Embrapa também possui 
como um forte componente a seleção de 
clones adaptados aos trópicos.

É importante que clones avança-

dos dos programas nacionais de me-
lhoramento genético de batata sejam 
desenvolvidos considerando também a 
resistência às principais doenças e sejam 
avaliados em diferentes localidades 
e épocas de plantio, visando garantir 
sua estabilidade de produção (Pereira, 
2003). Mas, independentemente da 
resistência às doenças em si, sabe-se 
que plantas sob estresse, inclusive pela 
não adaptação às altas temperaturas, são 
mais sensíveis ao ataque de doenças. Em 
compensação, os rápidos avanços na 
genômica vegetal e técnicas moleculares 
trazem grande esperança como ferra-
mentas auxiliares ao desenvolvimento 
das cultivares do futuro.

Uma análise do aquecimento glo-
bal na bataticultura brasileira

A análise do impacto do eventual 
aquecimento global na produção de 
batata no país feita a seguir é baseada no 
cenário descrito no relatório do “Inter-
governmental Panel on Climate Change 
- IPCC”, sem entrar no mérito da sua 
pertinência, e na situação atual da produ-
ção brasileira, descrita por Wrege et al. 
(2004). As informações climáticas que 
possibilitaram a confecção das figuras 
seguintes foram extraídas do trabalho 
de Wrege et al. (2004), e as épocas de 
plantio disponibilizadas na página na in-
ternet da Associação Brasileira da Batata 
(www.abbabatatabrasileira.com.br).

Os mapas, que demonstram a varia-
ção espacial da temperatura (Figuras 3 
e 4), foram gerados segundo o modelo 
do Hadley Centre, com temperaturas 
médias mensais e considerando uma 
faixa de variação de 18ºC a 26ºC para o 
ano de 2030. Para a elaboração destes 
mapas, também foram considerados dois 
cenários, um mais otimista, em que o 
aumento da temperatura é mais lento 
com o passar dos anos e outro, mais 
pessimista, com aumento mais rápido.

Em virtude da grande amplitude de 
temperaturas máximas e mínimas indi-
cadas na literatura nacional e interna-
cional como sendo favoráveis ao desen-
volvimento da batata, foi considerada 
neste trabalho a indicação de Fontes & 
Finger (1999) que sugerem 25ºC como 
a temperatura diurna máxima, desde 
que associada a temperaturas noturnas 
mais baixas, com limite inferior de 10ºC. 
Estes limites acomodam a maioria dos 

Tabela 1. Número de meses do ano em que a média de temperatura se encontra dentro da 
faixa de ótima (10°C a 25°C) para a cultura da batata na situação atual e após o aumento de 
5°C (number of months of the year that the average temperature is between 10°C and 25°C, 
regarded as the ideal range for the potato crop in the current situation, and after the increase 
of 5°C). Brasilia, Embrapa Hortaliças, 2009.

Município
Temperatura 

mínima
Temperatura 

máxima Amplitude 
atual (°C)

Atual +5°C Atual +5°C
São Joaquim-SC 6 12 12 7 5-23
Guarapuava-PR 9 12 7 2 7-27
Cristalina-GO 12 12 1 0 12-30
Mucugê-BA 12 12 2 0 12-30
Vargem Grande do Sul-SP 12 12 0 0 11-32
Araxá-MG 12 12 4 0 12-27
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resultados obtidos em várias partes do 
mundo (Antunes & Fortes, 1981).

Também não foram levadas em conta 
as diferenças de adaptação das cultivares 
em virtude de haver pequena variabili-
dade deste caráter em função da estreita 
base genética utilizada nos programas de 
melhoramento da batata que originaram 
as principais cultivares plantadas no 
Brasil (Pereira et al., 2003).

Como resultado desse trabalho, fo-
ram gerados os gráficos de temperaturas 
mínima e máxima mensais dos princi-
pais municípios produtores de batata 
no Brasil. Considerou-se somente um 
município no caso de esse apresentar 
situação climática similar a outros even-
tualmente também importantes.

Na atual condição climática no 
Brasil, mesmo para as regiões onde 
prevalece clima mais ameno, pode ser 
verificado que apenas o município de 
São Joaquim-SC, nos meses mais frios 
do ano, temperaturas mínimas abaixo 
de 10ºC são limitantes para a cultura 
da batata em função da ocorrência de 
geadas (Figura 1). Raciocínio semelhan-
te é válido para os vários municípios 
não constantes da lista com a mesma 
limitação por geadas, principalmente 
nos estados de maior latitude sul, como 
Ibiraiaras-RS e Água Doce-SC, ou de 
altitude, como Senador Amaral-MG. 
Para estes municípios, o aumento de 
temperatura poderá viabilizar plantios 
de inverno.

Por outro lado, o plantio dos meses 
de novembro a fevereiro, bem como 
a colheita antecipada do final de de-
zembro, poderão apresentar problemas 
fisiológicos e patológicos com as tem-
peraturas muito altas. Em resumo, por 
ter como característica climática um 
inverno com temperaturas muito baixas, 
a bataticultura no município de São 
Joaquim poderá aumentar em relação 
à área plantada atual, mesmo com ele-
vação de temperatura preconizada pelo 
IPCC, devido à possibilidade de cultivo 
em épocas tradicionalmente mais frias 
no outono e no inverno. Haveria neces-
sidade, portanto, de ajustes nas épocas 
de plantio em tal situação.

Para os municípios da região de 
Guarapuava e Ponta Grossa-PR, e 
Itapetininga-SP, os três primeiros e os 
três últimos meses do ano se tornariam 

impróprios para o desenvolvimento nor-
mal das plantas de batata após aumento 
de 5ºC (Figura 1). O plantio de culti-
vares mais precoces, entretanto, ainda 
possibilitaria plantios que permitissem 
o desenvolvimento das plantas de maio 
a agosto.

A situação é mais preocupante para 
os municípios que atualmente não so-
frem restrições de temperaturas baixas 
de inverno, o que permite o cultivo de 
batata praticamente o ano todo, com 
alguma dificuldade para os municípios 
com verão chuvoso. Assim, Cristalina 
(Figura 1), Araxá, Mucugê e Vargem 
Grande do Sul (Figura 2) teriam sérias 
restrições climáticas de alta temperatura 
para o cultivo da batata, comprometendo 
a possibilidade de permitirem as três 
safras atuais (de janeiro a abril, de abril 
a julho e de agosto a dezembro).

Um resumo do efeito do aumento 
de temperatura esperado até o final 
do século, de aproximadamente 5ºC, 
é mostrado na Tabela 1, que mostra 
o número de meses em que a média 
das temperaturas máxima e mínima se 
encontram dentro da faixa ótima (10ºC 
a 25ºC) assumida neste artigo, para 
os seis municípios representantes dos 
maiores produtores do Brasil. Em rela-
ção à limitação por temperaturas baixas, 
somente os municípios de São Joaquim 
e Guarapuava apresentam restrições de 
seis e três meses, respectivamente, e que 
deixariam de existir após o aumento da 
temperatura. Entretanto, a preocupação 
maior pode ser verificada quando se 
observam as temperaturas máximas, 
que restringiriam a cultura em todos 
os meses do ano para os municípios de 
Cristalina, Mucugê, Vargem Grande do 
Sul e Araxá após o aumento de 5ºC. De 
fato, percebe-se, pelas Figuras 1 e 2, 
que estes quatro últimos já apresentam 
temperaturas máximas bem próximas 
ao limite da faixa ótima para a cultura 
da batata.

Para que seja visualizado o efeito 
do aumento de temperatura, tomaremos 
como exemplo as cidades de Mucugê e 
São Joaquim no ano de 2030 (Figuras 3 
e 4), em dois cenários, um com aumento 
mais lento da temperatura e outro com 
aumento mais rápido. As cidades foram 
escolhidas por representarem pontos 
extremos de regiões produtoras de batata 

no Brasil. Os meses de maio, junho e 
julho foram escolhidos por serem os 
mais frios, para fins de comparação, 
enquanto que os meses de dezembro, 
janeiro e fevereiro foram escolhidos por 
serem os mais quentes e, consequente-
mente, os mais críticos para a produção 
de batata.

Em Mucugê, com um aumento mais 
lento da temperatura (Figura 3), as fai-
xas ficariam por volta de 24ºC e 25ºC 
para os meses de dezembro a fevereiro. 
Estas temperaturas já estariam acima da 
temperatura máxima ideal, 18ºC, atin-
gindo o limite máximo recomendado, 
25ºC. Com o aumento mais rápido das 
temperaturas (Figura 4), estas também 
ficariam na faixa de 24ºC a 25ºC. Ape-
sar de não parecer diferente, em termos 
de variação de temperatura média, é 
observado nos mapas que as áreas com 
temperaturas que permitem o cultivo 
diminuem de um cenário para outro, 
principalmente para o mês de janeiro. 
Esta previsão reforça a idéia de que 
deverá haver alterações no calendário de 
produção, com antecipação de colheita 
em dezembro e adiamento do plantio nos 
meses de janeiro e fevereiro.

Para os meses de maio a julho, 
período mais frio, as temperaturas 
ficariam por volta de 20ºC a 22ºC, no 
caso de um aumento mais lento, e por 
volta de 21ºC a 22ºC no caso de um 
aumento mais rápido de temperatura, 
portanto não limitando o cultivo nesse 
período.

Para a cidade de São Joaquim, no 
caso de um cenário com aumento mais 
lento de temperatura (Figura 3), estas 
ficariam entre 20ºC e 21ºC, mantendo-
se dentro do intervalo de temperaturas 
que acomodam a maioria dos resulta-
dos obtidos para batata, não devendo 
ser necessárias alterações das datas de 
colheita e plantio durante os meses de 
dezembro a fevereiro. Em um cenário 
com aumento mais rápido da tempera-
tura (Figura 4), estas ficariam por volta 
de 20ºC e 23ºC, já podendo levar a uma 
diminuição na produção.

Observando a movimentação das 
faixas de temperaturas, apresentadas nos 
mapas das Figuras 3 e 4, e levando-se em 
conta que as informações são referentes 
apenas ao ano de 2030, é esperado que 
as faixas sofram crescentes alterações 
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até o final do século, para quando é 
esperado um aumento acumulado de 
até 5ºC usado nas inferências deste 
trabalho. Deste modo, os mapas apre-
sentados reforçam a inferência de que 
o período de produção de dezembro a 
fevereiro se tornará inviável para vários 
municípios, afetando até São Joaquim, 
que deverá ter sua produção reduzida 
pelo aumento da temperatura, embora 
em menor proporção.

Evitando considerar somente um 
cenário pessimista para a bataticultura 
brasileira, deve ser esclarecido que as 
inferências desse trabalho foram feitas a 
partir de temperaturas médias. Isso leva 
a uma análise que pode ser, em parte, 
mais pessimista, ao não levar totalmente 
em conta que associação de temperaturas 
diurnas altas com temperaturas noturnas 
amenas, conforme indicado por Burton 
(1981), é favorável à bataticultura, 
face às altas produtividades obtidas em 
cultivos de verão, como observado na 
região da Chapada Diamantina (ABBA, 
2006), onde essas condições ocorrem 
com frequência.

Há que se considerar ainda que os 
produtores que protagonizam o desen-
volvimento da bataticultura nacional 
empreendem suas atividades com a 
cultura em mais de uma região/estado 
para estender o período de safra, visando 
o atendimento regular da clientela, o 
desfrute de melhores cotações médias 
de preço do produto no mercado e a 
utilização da infra-estrutura. Além da 
importância para o sucesso do negócio 
da batata, esta estratégia certamente 
facilitará ajustes que se fizerem neces-
sários em relação a épocas e regiões de 
produção na medida em que os efeitos 
do provável aquecimento global se 
efetivarem.

Finalmente, os efeitos do aumento 
da temperatura certamente ressaltarão a 
necessidade de incrementar esforços nos 
programas de melhoramento genético 
no sentido de priorizar o desenvolvi-
mento de cultivares tolerantes ao calor, 
concomitantemente com resistência às 
doenças favorecidas por altas tempe-
raturas.

Com base no exposto anteriormen-
te, neste artigo são feitas as seguintes 
assertativas:

● O aquecimento global deverá pro-
vocar rearranjo das regiões produtoras 
de batata no mundo, bem como ajustes 
nas épocas de plantio;

● Há necessidade de os programas 
de melhoramento genético de batata 
investirem em ações visando tolerância 
ao calor;

● Há sério risco de erosão genética 
devido à elevação de temperatura nos 
centros de origem e diversidade de 
Solanum, que levará a perdas de espé-
cies silvestres de grande importância ao 
melhoramento genético;

● Algumas regiões brasileiras pro-
dutoras de batata que hoje permitem 
o cultivo durante todo o ano sofrerão 
os efeitos do aquecimento global, com 
perspectiva de concentração da produ-
ção somente nos meses de temperaturas 
mais baixas, de redução de produtivi-
dade e de aumento da intensidade de 
algumas doenças;

● Municípios produtores de batata 
localizados em regiões mais frias não 
serão afetados significativamente, 
embora devam ocorrer mudanças nas 
épocas de plantio.
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Certain crops, such as yams, are 
associated with low-income 

communities, being a subsistence food 
source for many Brazilians. Despite the 
many contributions to human health 
from the active compounds found in 
several species, yams continue to be 
marginalized, hence have joined one 
of the many “orphan” crops. The yam 
is an underutilized crop, somewhat 
forgotten by society and not considered 
priority in political agendas (Siqueira 
& Veasey, 2009). Yams are not even 
included in agricultural, government, 
or economic policies, which act as 
financial protectors and allow for trade 
of resources, especially exportable 
monocultures. Additionally, the species 
Colocasia esculenta is also called “yam” 
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ABSTRACT
In Brazil current studies and investments on yams are incipient. 

Similarly, the literature in recent decades lacks adequate information 
on this group of plants. The existing literature, on its turn, requires 
more than ever to be revised and organized. Yams have joined 
the so-called “neglected” group of crops for several reasons, but 
particularly because they are associated with poor and traditional 
communities. Many vegetables introduced in Brazil during the 
colonization period have adapted to different cropping systems, yams 
being an excellent example. This diversity resulted very widespread, 
yet poorly recognized in the country. In turn, the gardens using 
traditional farming systems continue to maintain and enhance yam 
local varieties. Studies from other countries, with an emphasis on 
characterization and genetic breeding, brought to light an urgent 
need for Brazil to invest in yams as a food rich in carbohydrates, 
even to the point of alterations in food public policy. Reversal of the 
yam’s current stigma is both a challenge to the scientific community 
and to the population as a whole. This paper aims to raise pertinent 
questions about Dioscorea species, an important key group for 
many communities in tropical countries, yet still unrecognized as 
so in Brazil.

Keywords: Dioscorea spp., tubers, traditional agriculture, 
agrobiodiversity, molecular markers.

RESUMO
Inhame: uma cultura negligenciada e subutilizada no 

Brasil

No Brasil, estudos e investimentos ao inhame são incipientes. 
Similarmente, a literatura nas últimas décadas apresenta informações 
insuficientes para este grupo de plantas. A literatura existente, por sua 
vez, exige mais que nunca ser revisada e organizada. O inhame tem-se 
unido ao grupo de culturas ditas “negligenciadas” por diversas razões, 
mas particularmente devido ao fato de estar associado às comunidades 
pobres e tradicionais. Muitos vegetais introduzidos no Brasil durante 
o período da colonização têm-se adaptado a diferentes sistemas de 
cultivo, sendo o inhame um excelente exemplo. Esta diversidade é 
resultado de uma ampla dispersão, ainda pouco conhecida no país. 
Por sua vez, as roças usam o sistema de agricultura tradicional de 
forma a manter e aumentar as variedades locais de inhame. Estudos 
de outros países, com ênfase na caracterização e melhoramento 
genético, trouxeram à luz uma necessidade urgente de o Brasil 
investir em inhame como uma rica fonte de carboidratos, mesmo 
apesar das mudanças na política alimentar pública. Reverter o atual 
estigma do inhame é um duplo desafio para a comunidade científica 
e população como um todo. Este artigo objetiva-se a trazer questões 
pertinentes sobre as espécies do gênero Dioscorea, um importante 
grupo para muitas comunidades em países tropicais, contudo ainda 
pouco conhecido no Brasil.

Palavras-chave: Dioscorea spp., tubérculos, agricultura tradicional, 
agrobiodiversidade, marcadores moleculares.
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in some regions of Brazil, making it 
difficult, for example, to distinguish the 
statistical production figures of these 
two different crops.

This neglected species is increasingly 
“forgotten” on the table of the rural 
population and still utterly unrecognized 
in large cities, hence the need for 
resurgence of its popularity. The spread 
of monocultures, the disappearance 
of traditional communities, changes 
in nutritional habits among younger 
generations, and lack of incentives for 
public and private institutions to focus 
on yam cultivation research, have made 
the following questions difficult to 
answer: (i) how this crop has diversified 
over the years in tropical countries, (ii) 
if there is wide biodiversity in these 

regions, as the question of genetic 
erosion risk rises, and (iii) how genetics 
can manifest itself in favor of yams.

Through advances in molecular 
biology, scientific data has shown the 
importance of cultivars beyond the 
perimeters of food. Other research, 
with reinforcement from new fields, 
such as ethnobotany, involves local 
communities that have genetic resources 
of inestimable value as local varieties 
(Peroni & Hanazaki, 2002; Bressan 
et al., 2005; Zannou et al., 2006). 
However, how long will this gene 
pool exist in backyards and gardens 
throughout the tropics? The stimulus 
of applied studies (such as in vitro 
cultivation and genetic breeding), the 
strengthening of the entire supply chain 
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(surely that would help marketing in 
an increasingly competitive market), 
and an effective conservation policy 
(a set of measures that focus on the 
small and medium farmer’s role to 
maintain local varieties), are the main 
premises that can bring value back to 
yams. This resolution and other parallel 
issues would certainly put yams back 
in the spotlight, both domestically and 
internationally.

Thus, the goal of the present study 
was to review concepts regarding 
Dioscorea spp., focusing on how 
scientific research has been debated, with 
particular emphasis on issues related to 
in situ and ex situ conservation.

The yam today - Yam is currently 
the fourth most important tuber-root 
crop in the world, after potato (Solanum 
tuberosum L.), cassava (Manihot 
esculenta Crantz), and sweet potato 
(Ipomoea batatas L.). In 2008, the 
estimated world production of yams 
was 51.7 million tons, with Africa 
leading the production. The Brazilian 
production, in 2008, was 250,000 tons 
within a cultivated area of 27,000 ha 
(FAOSTAT, 2010). Thriving well in 
tropical and subtropical environmental 
conditions, varied yam species are 
satisfactorily developed in the Brazilian 
ecosystems, especially in the Northeast 
region of the country, where agriculture 
presents great economic potential 
(Santos, 1996). The highest production 
of yams in Brazil occurs mainly in the 
States of Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 
Bahia, and Piauí, followed by others at 
a lesser scale (Mesquita, 2002).

The Dioscorea species has long 
been cultivated for their medicinal 
properties (sapogenin steroids, used in 
production of cortisone and synthetic 
hormones) in the following order of 
importance: D. bulbifera, D. cayenensis, 
D. dumentorum, D. alata, D. trifida, D. 
laxiflora, and D. microbotrya (Karnick, 
1969; Pedralli, 2002). Wu et al. (2005) 
analyzed the consumption of D. alata by 
post-menopausal women and concluded 
that although the mechanisms are not 
yet fully understood, its consumption 
reduces the risk of breast cancer and 
cardiovascular disease. Among many 
of the yam medicinal properties, the 
prevention of diseases like malaria, 

yellow fever, and dengue is mentioned. 
Bhandari & Kawabata (2004) have 
presented interesting information about 
the nutritional composition of several wild 
species and their possible application in 
modern medicine. Traditional medicine 
uses yams to cleanse skin impurities, for 
example, rashes. Nutritionists stress the 
importance of yams in treating anemic 
patients given their wealth of nutrients, 
vitamins, and minerals (Okwu & Ndu, 
2006). In Africa, it was found that the 
tuber is responsible for increased fertility 
in women who habitually consume it 
(Balbach & Boarim, 1993).

Yam species, considered somewhat 
irrelevant on a commercial scale, 
began to receive recognition for their 
importance, as exemplified in D. 
bulbifera, from which diosgenin can be 
extracted (Narula et al., 2007) or even 
in its use as an anti-tumor agent (Gao et 
al., 2007). Among many other species of 
the same genus, is D. balkan, endemic 
to the Balkans and currently protected, 
however, sustainably extracted to 
obtain high concentrations of diosgenin 
(Fodulovicé et al., 1998). This example 
serves to illustrate the rich and untapped 
genetic resources found within the genus 
Dioscorea.

Even with all the economic and 
cultural significance that this crop 
entails for tropical countries, few 
studies using biochemical approaches or 
molecular markers have been conducted 
to understand the relationships and 
extent of genetic similarity between 
cultivated and wild yams (Tamiru 
et al., 2008). Consequently, farmers 
in some countries have reported the 
disappearance of many cultivars due 
specially to pests and diseases, which 
has led to significant genetic erosion 
(Mignouna & Dansi, 2003).

Despite the minor effects of pests 
on yam cultivars in comparison to other 
crops, phytosanitary problems represent 
the main difficulties for producers. 
The virus [Yam mosaic virus (YMV)], 
anthracnose (caused by the fungus 
Glomerella cingulata), nematodes 
(Meloidogyne spp., Pratylenchus spp., 
and Scutellonema bradys), and tuber 
rot (Penicillium sclerotigenum and 
Rhizopus oryzae) are the main diseases 
and account for the highest field and 

storage losses in susceptible cultivars 
(Abang et al., 2003; Amusa et al., 
2003). Anthracnose stands out as the 
principal phytosanitary problem in 
several areas of yam cultivation and 
production. Nematodes, which interact 
with fungi and bacteria, attack the 
tubers in the field and continue to cause 
damage in post harvest. The dry rot 
disease is also a limiting factor in yam 
cultivation and negatively influences the 
market value of the product, especially 
when found in conjunction with the 
nematode Scutellonema bradys, which 
acts as its etiologic agent. This disease 
is a serious problem because it still 
lacks effective countermeasures, hence 
remains lethal. Yam meloidogynoses 
are diseases caused by nematodes of the 
genus Meloidogyne, which show high 
incidence and severity in production, 
causing heavy losses in yam production 
and marketing (Abang et al., 2002; 
Mignouna et al., 2003b).

Micropropagation and organogenesis 
are two of many biotechnological 
techniques that could be adopted to 
obtain healthy seedlings, increasing 
the potential of cultivation (Alizadeh et 
al., 1998; Chen et al., 2003; Royero et 
al., 2007), especially in commercially 
valuable species, such as D. alata 
(Balogun et al., 2006).

Although of great importance, 
especially to subsistence communities, 
for its high nutritional quality and 
medicinal  propert ies ,  there are 
unfortunately few institutions involved 
in research related to yam in Brazil. For 
this reason, as previously mentioned, 
further study is necessary to improve 
the knowledge on this species.

Origin, dispersal of species, 
and genetic contribution - With 
approximately 600 yam species, only 
few are known for their use in human 
consumption (D. alata, D.cayenensis, D. 
mummularia, D. opposita, D. rotundata, 
D. transverse, D. esculenta, D. bulbifera, 
D.trifida, and D. pentaphylla). The 
genus is quite dispersed and can be 
found throughout tropical, sub-tropical, 
and temperate regions (Lebot, 2009). 
Different yam cultivation practices, 
similar to historical and socio-cultural 
profiles, define an important force in 
the creation and maintenance of genetic 
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diversity between each group in several 
areas of Africa (Baco et al., 2007). It is 
believed that a similar chain of events 
has also occurred in Brazil.

According to Lebot (2009), the 
genus dispersed worldwide at the end 
of the Cretaceous period, evolved in 
different directions throughout the New 
and Old World, and resulted in distinct 
species. The main dispersal regions 
for many of these species included 
the Americas, Africa, Madagascar, 
South and Southeast Asia, Melanesia, 
and Australia. According to Coursey 
(1967), separation of the Asian and 
African species occurred later, during 
the Miocene period. Furthermore, 
according to Coursey (1967), the 
species, D. alata and D. esculenta, 
originated from Burma and Assam, 
localities of Southeast Asia. Degras 
(1993) noted that D. cayenensis is of 
African origin, given that wild species 
can be found on the continent. The 
origins of other yam cultivated species 
are African and Asian, except for D. 
trifida, whose origin is South American 
(Lebot, 2009). In these regions, the yam 
has been cultivated by humans since 
the beginning of civilization, where 
its importance to the African peoples’ 
diet has always been valued. Although 
cultivated since antiquity by native 
Indian communities, the yam cultivars 
only entered Western civilization when 
the black slave trade intensified. It is 
most likely that yams were introduced 
to Europe by merchants, especially 
by black slave traders. In Brazil, a 
similar history ensued, however native 
Indians blended with introduced slaves 
in various states of the country during 
colonization (Madeira et al., 2008). 
According to Silva (1971), in the 
early twentieth century, the Rondon 
Commission found isolated tribes in 
the northwest of Mato Grosso, Brazil, 
cultivating the species D. trifida where 
they named it “cará mimoso”.

Dioscorea spp. is commonly known 
as ”cará” or yam in Brazil. Due to the 
ethnic richness in tropical countries, 
there is a wide diversity of vernacular 
names assigned to species (Pedralli et 
al., 2002; Bressan et al., 2005; Tamiru 
et al., 2008). The name “igname” or 
“yam” seems to have an African origin. 

Thus, it appears that the word “inhame” 
is a translation of the terms, “yam” or 
“igname”, used originally in English 
and French colonies in Africa. As for 
the word “cará”, based on historical 
Brazilian documents, it seems to be of 
native Indian origin (Cascudo, 1983). In 
Portuguese, especially in the Northeast 
region of Brazil, there is a tendency to 
apply the name “yam” to large tubers of 
D. cayenensis and the name “cará” to 
the smaller tubers of D. alata (Peixoto 
Neto et al., 2000).

One aspect that makes yams well 
known in Brazil is the strong African 
influence on the northeastern cultures. 
Despite being increasingly abandoned, 
communities still maintain their dietary 
value and use yam in cultural dishes. 
Recently, it is notable that there is a 
presence of yams in some supermarket 
chains, small retail markets, and farmers 
markets, which has encouraged some 
agriculturists to increase cultivation of 
this species. At first one might think that 
the explanation for this may be related to 
the diet of the Northeastern population. 
However, in recent years, the media has 
explored several issues related to health 
and nutrition, which may be stimulating 
yam consumption in the pursuit of 
alternative starch sources (Hsu et al., 
2004; Ukpabi, 2010).

In Brazil, no data exists yet about the 
diversity of the yam based on molecular 
markers. The most relevant studies 
came from Africa, the main origin and 
dispersal centers of some yam species. 
Studies of genetic diversity in 269 
cultivars of D. alata from the South 
Pacific, Asia, Africa, the Caribbean, 
and South America (Lebot et al., 1998), 
concluded that many yams exhibited 
diverse variations, most likely due to 
human selection. In Brazil, isozymes 
were used to study the genetic diversity 
among local varieties of D. alata, D. 
bulbifera, D. cayenensis, and D. trifida 
in the Ribeira Valley, on the coast of 
São Paulo State. The results of this 
study showed a high genetic diversity 
maintained by farmers in this region, and 
that this variability was not structured in 
space (Bressan, 2005). RAPD markers 
were used to evaluate intraspecific 
variation in accessions of D. alata 
from Jamaica (Asemota et al., 1996), 

to compare Dioscorea species from 
Africa, Asia and Polynesia (Ramser et 
al., 1996), and to characterize accessions 
in the D. cayenensis-rotundata complex 
(Hamon & Toure, 1990; Dansi et al., 
2000b). AFLP markers were used to 
assess the genetic diversity of D. alata 
in relation with nine other species of 
edible yams (Malapa et al., 2005) and to 
study domestication of genus Dioscorea 
(Scarcelli et al., 2006). Egesi et al. 
(2006), using these markers, were able 
to show, from 53 accessions of D. alata 
in west and central Africa, that each 
group formed was a mixture of different 
geographical origins, indicating that 
geography has played a central role in 
species differentiation.

Isozymes, RAPD and microsatellites 
have contributed to the determination of 
the D. cayenensis-rotundata complex, 
which some have considered not to be 
two separate species, but as a species 
complex (Dansi et al. 2000a,b; Chaϊr 
et al., 2005; Obidiegwu et al., 2009a). 
Fundamentally, microsatellite markers 
have been used to study the segregation 
patterns and characterization of several 
Dioscorea  species (Mignouna et 
al., 2003a; Mignouna et al., 2003b; 
Scarcelli et al., 2005; Hochu et al., 2006; 
Obidiegwu et al., 2009b).

Part of the complexity in genetic 
studies of the yam is due to its ploidy. 
The basic chromosome number of 
Dioscorea species is considered to be x 
= 10 and x = 9, with a high frequency 
of polyploid species (Abraham, 1998). 
Tetraploid species are most frequent, 
followed by types 2x, 6x, and 8x in 
similar proportions. The basic number of 
chromosomes (x = 10) is found in 52% 
of African species and 13% of American 
species. The remaining African and 
American species have the basic number 
x = 9. However, recent studies show 
two new basic chromosome numbers, 
x = 6 (Segarra-Moragues et al., 2004) 
and x = 20 for D. rotundata (Scarcelli 
et al., 2005) and D. trifida (Bousalem 
et al., 2006). If these basic numbers 
are confirmed in a large proportion of 
species, the basic chromosome number 
of the genera may be reconsidered, 
leading to a decrease in the ploidy level 
in some species (Bousalem et al., 2006; 
Arnau et al., 2009).

MVBM Siqueira
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Accurate information on genetic 
diversity is critical to the success 
of breeding programs, since genetic 
divergence produces high heterotic 
effects and, therefore, desirable 
segregants for the purposes of each 
program. In this sense, molecular 
markers have contributed to the 
advancement of measures not only for 
protection, but improvement, which 
many producers have already benefited 
from. The literature shows actions and 
consequences of the replacement of 
local varieties by other more productive 
by gene banks and research centers, 
bringing losses to yam ethnovarieties 
(Tamiru et al., 2008). As a consequence 
of stress agents, the issue of genetic 
erosion of local varieties generates a 
heated debate, demanding effective 
measures by government and more 
interaction among the few gene banks 
of the genera.

Final Considerations - Based on 
what has been reported, it becomes clear 
that studies involving yam cultivation, 
whether for conservation or breeding, 
especially in Brazil, are still incomplete. 
Urgent government intervention with a 
number of measures to aid researchers, 
extension workers, and farmers is 
necessary for several reasons, and the 
risk of genetic erosion is one of the main 
issues. In this context, it is hoped that the 
Yam and Taro Symposium will return to 
Brazil, where the second, and last, took 
place in 2002. This would be an excellent 
opportunity to share problematic yam 
insights; helping traditional, local, and 
large-scale farmers.

The unknown diversity of Dioscorea 
in Brazil, with a wide range of local 
varieties and agroecosystems, is an 
information blank for breeding and 
conservation programs. Thus, coupled 
with an urgency to reinforce to the 
new generations how important is 
the yam as a healthy food source, 
multidisciplinary analysis is crucial for 
future progresses.
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As abóboras, do ponto de vista sócio 
econômico, são importantes por 

fazerem parte da alimentação básica 
das populações de várias regiões do 
nosso país, tendo alcançado em 2002 
o volume comercializado de 30.300 t 
(CEAGESP–SP) (Agrianual, 2004). 
Embora diversos híbridos nacionais de 
abóbora tipo tetsukabuto já tenham sido 
desenvolvidos, a produção de sementes 
em nossas condições não tem sido efi-
ciente, impossibilitando o atendimento 
de toda a demanda interna. Para tanto, 
é importada a quase totalidade das 
sementes utilizadas para a produção de 
abóbora do tipo tetsukabuto, em uma 
estimativa de 10 t/ano, com um custo 
de US$ 1 milhão (Embrapa, 2003). Este 
valor pode chegar a US$ 2,4 milhões, 
a nível de produtor. Produtividades 

nASCIMEnTO WM; LIMA GP; CArMOnA r. 2011. Influência da quantidade de pólen na produção e qualidade de sementes híbridas de abóbora. Hor-
ticultura Brasileira 29: 21-25.
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RESUMO
A baixa produção de sementes híbridas de abóbora obtida em 

nossas condições deve-se provavelmente aos métodos de produção 
pouco eficientes. A quantidade de pólen transferido naturalmente ou 
artificialmente entre os parentais pode afetar não só a produção como 
também a qualidade das sementes híbridas. Neste estudo, utilizou-se a 
polinização manual, a qual constou de cinco tratamentos relacionados 
com a quantidade de pólen do progenitor masculino para polinizar 
uma única flor feminina: um quarto da quantidade de pólen de uma 
flor; metade da quantidade de pólen de uma flor; a quantidade de 
pólen de uma flor; a quantidade de pólen de duas flores, e a quantidade 
de pólen de quatro flores masculinas. O delineamento experimental 
adotado foi em blocos ao acaso, com três repetições e dezoito plantas 
por parcela. O aumento da quantidade de pólen aplicada aumentou a 
produção de sementes por fruto e consequentemente a produção de 
sementes por área. A qualidade fisiológica das sementes praticamente 
não foi afetada entre os tratamentos, embora foi observada uma menor 
germinação das sementes obtidas em frutos provenientes de flores 
polinizadas com 1/4 de pólen.

Palavras-chave: C. maxima, C. moschata, flores, polinização.

ABSTRACT
Influence of pollen amount on production and quality of 

squash hybrid seeds

The low production of squash hybrid seeds obtained in our 
conditions is probably due to the inefficient production methods. 
The amount of pollen transferred naturally or artificially between 
the two parents may affect not only the hybrid seed production but 
also the seed quality of squash. In this study, flowers were manually 
pollinated using five amounts of pollen to pollinate one female flower: 
1/4 of pollen from one flower; half of the amount of pollen from one 
flower; pollen of one flower; pollen of two flowers and pollen of 
four flowers. The randomized complete block design was adopted, 
with three replications and eighteen plants per plot. The increasing 
pollen amount affected significantly seed yield per fruit and seed 
yield per area, but did not influence significantly seed quality. A 
lower germination was observed in fruits originated from flowers 
pollinated with 1/4 of pollen of one flower.

Keywords: C. maxima, C. moschata, flowers, pollination.
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variando de 50 a 100 kg/ha de sementes 
híbridas têm sido obtidas em nosso país. 
Diferentes causas para esta baixa produ-
ção de sementes em nossas condições 
podem estar ocorrendo, incluindo uma 
deficiência da polinização.

Para a obtenção de sementes híbridas 
de abóbora do tipo tetsukabuto é reali-
zado o cruzamento de uma linhagem 
de moranga (Cucurbita maxima), como 
parental feminino, com uma linhagem 
de abóbora (Cucurbita moschata), sendo 
o parental masculino. Quando a produ-
ção de sementes híbridas é realizada em 
cultivos protegidos, os grãos de pólen de 
flores de C. moschata são transferidos 
manualmente para as flores femininas 
de C. maxima. O ovário das flores femi-
ninas de abóbora possui muitos óvulos, 
podendo formar várias sementes. Como 

cada grão de pólen tem a capacidade de 
fecundar apenas um óvulo, e a semente 
é originada de um óvulo fecundado, uma 
quantidade suficiente de grãos de pólen 
se torna necessária, para que nenhum 
óvulo deixe de ser fecundado. Segundo 
Freitas (1997), quanto mais eficiente 
for o processo de polinização, ou seja, 
quanto maior for o número de grãos de 
pólen viáveis e compatíveis no estigma, 
maior será a competição entre eles para 
fecundar os óvulos e maior será a per-
centagem de sementes formadas.

No caso da produção atual de semen-
tes de Cucurbita, é importante salientar 
que o uso de polinização manual, com 
uma ou duas anteras por flor feminina 
tem sido utilizado e sementes mais 
vigorosas são obtidas quando utilizada 
a quantidade de pólen de uma flor em 
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contraponto a meia flor (Lima et al., 
2000). Um estudo mais detalhado de 
práticas de polinização se faz necessário 
para um possível aumento da quantidade 
de sementes híbridas de abóbora produ-
zidas e, consequentemente, uma oferta 
suficiente de sementes com preços mais 
acessíveis. Este trabalho teve como ob-
jetivo determinar a influência da quan-
tidade de pólen na produção e qualidade 
de sementes híbridas de abóbora.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi conduzido na Em-
brapa Hortaliças, de novembro de 
2002 a junho de 2003. O delineamento 
experimental foi em blocos ao acaso, 
utilizando cinco tratamentos, referentes 
à quantidade de pólen para polinizar 
cada flor: 11 mg (1/4 da quantidade 
de pólen de uma flor), 23 mg (1/2 da 
quantidade de pólen de uma flor), 47 
mg (a quantidade de pólen de uma flor), 
94 mg (a quantidade de pólen de duas 
flores) e 188 mg (a quantidade de pólen 
de quatro flores). Foram utilizadas três 
repetições e dezoito plantas por parcela. 
Linhagens femininas e masculinas de 
abóbora do híbrido ‘Jabras’ produzidas 
na Embrapa Hortaliças foram utilizadas 
neste estudo. As sementes de abóbora 
do progenitor masculino (Cucurbita 
moschata) foram semeadas em bandejas 
de poliestireno expandido (isopor) de 72 
células, utilizando duas sementes por 
célula, em 18 de novembro de 2002. 
A semeadura do progenitor feminino 
(Cucurbita maxima) foi realizada dire-
tamente no solo da casa de vegetação. 
Foram semeadas duas sementes por 
cova, em 04 de dezembro. Nesta mesma 
data também foi realizado o transplantio 
do progenitor masculino para a mesma 
casa de vegetação, na proporção de uma 
planta do progenitor masculino para 
quatro plantas do progenitor feminino. 
Essa diferença de 16 dias na semea-
dura teve como objetivo sincronizar o 
período de florescimento desses proge-
nitores. As plantas foram desbastadas 
posteriormente, permanecendo apenas 
uma planta por cova. O espaçamento 
utilizado, para as duas espécies, foi de 
1,0 m entre linha e 0,5 m entre plantas. 
A irrigação foi realizada sempre pela 
manhã, utilizando o sistema de gote-

jamento, e o controle fitossanitário foi 
realizado sempre que necessário.

Diariamente, todas as flores mas-
culinas do progenitor feminino eram 
retiradas antes da sua abertura, para 
evitar uma possível autofecundação. 
Iniciou-se a polinização 41 dias após o 
plantio da linhagem feminina, utilizando 
cinco diferentes quantidades de pólen 
para polinizar uma única flor feminina: 
um quarto da quantidade de pólen de 
uma flor; metade da quantidade de pólen 
de uma flor; a quantidade de pólen de 
uma flor; a quantidade de pólen de duas 
flores e, a quantidade de pólen de quatro 
flores masculinas. Para a obtenção da 
quantidade média de pólen de uma flor 
foram coletadas dez flores masculinas 
do progenitor masculino e com um 
estilete foram cortadas as suas pétalas 
e os estames foram raspados levemente 
para a retirada apenas do pólen. O pólen 
coletado foi depositado em um papel 
alumínio e pesado para a obtenção do 
peso total. A partir do valor obtido foi 
calculado o peso médio de pólen de uma 
flor que correspondeu a 47 mg. As po-
linizações foram realizadas no período 
da manhã. O pólen, após pesado, foi 
colocado em um recipiente cilíndrico, 
utilizando um medidor de sal para o 
preparo de soro caseiro, para facilitar a 
polinização. A polinização foi realizada 
com o cuidado de que todo o pólen ficas-
se aderido ao estigma. Somente duas flo-
res por planta foram polinizadas. Todas 
as flores polinizadas foram etiquetadas. 
A colheita dos frutos foi realizada após 
50 a 60 dias da polinização e permane-
ceram em repouso por mais 15 dias em 
local arejado e seco, antes da extração 
de sementes.

As sementes foram extraídas e lava-
das em água corrente, com a utilização 
de cal virgem, para remoção da fina 
camada de mucilagem que as recobria. 
Após a extração, as sementes foram 
postas em uma sala de pré-secagem 
por 48 horas a uma temperatura de 
32°C e, posteriormente, em uma estufa 
elétrica por 24 horas a uma temperatura 
de 40°C.

Foram avaliados os parâmetros: a) 
peso de frutos (PF): os frutos foram 
pesados em balança de precisão após 
15 dias de repouso; b) estimativa 
da produtividade de frutos (PRF): 

estimou-se a produtividade de frutos por 
hectare, a partir do peso total de frutos 
obtido na parcela de 9 m2; c) peso de 
sementes total por fruto (PSTF): as 
sementes de cada fruto foram pesadas 
em balança de precisão, antes de serem 
passadas pelo soprador; d) peso de se-
mentes por fruto (PSF): as sementes de 
cada fruto foram pesadas em balança de 
precisão, depois de serem passadas por 
um soprador pneumático (eliminação de 
sementes chochas, mal formadas, leves, 
etc.); e) estimativa da produção de 
sementes por área (PRS): foi calculada 
a partir do valor obtido na parcela de 
9m2; f) número de sementes por fruto 
(NSF): as sementes de cada fruto foram 
contadas manualmente; g) pegamento 
(PEG): obtido pela porcentagem de 
flores que se transformaram em frutos 
após a polinização, em 36 flores totais 
polinizadas na parcela; h) peso de 100 
sementes (P100): quatro repetições de 
100 sementes, por tratamento, foram 
tomadas aleatoriamente e pesadas em 
balança de precisão; i) teste de germi-
nação (GER) e vigor (1a contagem): 
foram utilizadas quatro repetições de 
50 sementes por tratamento, em um 
delineamento inteiramente casualizado. 
As sementes foram semeadas em rolo 
de papel (RP), contendo três folhas de 
papel filtro, previamente umedecidas 
com água destilada, e incubadas na 
temperatura alternada de 20ºC (16 h) 
e 30ºC (8 h), de acordo com as Regras 
para Análise de Sementes (Brasil, 1992). 
A primeira contagem, aos 4 dias após a 
instalação do teste foi considerada como 
o vigor das sementes e a contagem final, 
após 8 dias, foi considerada como a 
germinação das sementes; j) emergên-
cia das plântulas em substrato (ES): 
foram utilizadas quatro repetições de 50 
sementes por tratamento, em um deli-
neamento inteiramente casualizado. As 
sementes foram colocadas em caixas de 
poliestireno expandido (isopor) conten-
do 200 células em substrato tipo Plant-
max Hortaliças (Eucatex). As bandejas 
permaneceram durante todo o período 
em casa de vegetação e o substrato foi 
mantido suficientemente úmido a fim 
de dar à semente a quantidade de água 
necessária para a germinação. Efetuou-
se a contagem das plântulas aos 10 dias 
após a semeadura.

Os dados obtidos neste estudo fo-
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ram submetidos à análise de variância, 
comparando as médias dos tratamentos 
através do teste Tukey a 5% de probabi-
lidade para a análise dos parâmetros de 
qualidade de sementes (P100, Primeira 
contagem, Germinação e Emergência 
em substrato). Os outros dados de 
produção de frutos e sementes foram 
avaliados pela análise de regressão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O cruzamento entre C. maxima e C. 
moschata resultou em pegamento máxi-
mo de frutos de 50% quando se utilizou 
a quantidade de pólen de quatro flores e 
o mínimo de 22% quando se utilizou um 
quarto da quantidade de pólen de uma 
flor. Observou-se uma relação direta do 
pegamento dos frutos com a quantidade 
de pólen utilizada na polinização das flo-
res onde, quanto maior a quantidade de 
pólen utilizada na polinização de flores 
de C. maxima, maior foi o pegamento de 
frutos (Figura 1A). Segundo Whitaker 
& Davis (1962), no cruzamento de C. 
maxima x C. moschata cerca de 30 a 
40% de polinizações originaram frutos. 
Valores aproximados também foram ci-
tados por Takashima (1954) que obteve 
42% de pegamento ao polinizar 750 
flores de C. maxima. Yamane (1952), ao 
polinizar 58 flores, conseguiu somente 
oito frutos, ou seja, aproximadamente 
14% de pegamento. As causas destes 
diferentes valores de pegamento são 
discutíveis, podendo-se levantar a hi-
pótese da utilização de linhagens com 
diferentes graus de compatibilidades 
ou o cultivo em diferentes condições 
edafoclimáticas. Condições adversas de 
desenvolvimento da flor, polinização ou 
fertilização usualmente resultam em um 
pequeno ou anormal desenvolvimento 
do fruto (Zitter et al., 1996).

Não foi observada diferença signi-
ficativa no peso dos frutos quando da 
polinização com diferentes quantidades 
de pólen, porém existiu uma tendência 
dos frutos obtidos da polinização com 
quatro flores (188 mg de pólen) serem 
maiores e, consequentemente, mais 
pesados (Figura 1B). O maior tamanho 
dos frutos pode ser explicado pela maior 
quantidade de sementes no fruto e tam-
bém pela presença de maior quantidade 
de auxina no grão de pólen. A germi-

nação do grão de pólen é muitas vezes 
o estimulante para o desenvolvimento 
do ovário quando há uma polinização 
eficiente. Os grãos de pólen possuem 
alta taxa de auxina que tem como função 
garantir a manutenção e o crescimento 
do ovário da flor. Uma polinização com 
grande quantidade de pólen geralmente 
resulta em uma explosão no crescimento 
do ovário e aumento do pegamento. 
Desde a polinização, a auxina age na 
formação do ovário (Kessel, 1976). Sem 
a fecundação, o ovário se desprende e 
cai. Embora o pólen tenha poucas horas 
para alcançar os óvulos, se a taxa de 
elongação do fruto exceder a taxa de 
crescimento do tubo polínico, os óvulos 
nunca serão fertilizados devido à maior 
distância dos óvulos nos frutos longos 
(Robinson & Decker-Walters, 1996). 
Assim, a auxina presente, até mesmo 
quando foi utilizada a quantidade de 
pólen de quatro flores, pode não ter oca-
sionado este crescimento exagerado do 
fruto, antes da fecundação dos óvulos, 
pois não se observou redução no número 
de sementes por fruto ao se aumentar a 
quantidade de pólen (Figura 1C).

As plantas polinizadas com a quan-
tidade de pólen de duas (94 mg) a 
quatro (188 mg) flores apresentaram 
maior percentagem de pegamento de 
frutos (Figura 1A). Soma-se a isto uma 
percentagem maior de plantas com dois 
frutos nestes tratamentos, contribuindo 
para a obtenção de valores crescentes 
de produção de frutos com o aumento 
da quantidade de pólen utilizada (Figura 
1D).

A maior produção de frutos ocorreu 
quando a polinização foi realizada com 
188 mg de pólen, alcançando aproxi-
madamente 30 t/ha (Figura 1D). Existe 
uma tendência dos frutos mais pesados 
apresentarem maior número de semen-
tes por fruto (Figura 1C), maior peso de 
sementes por área (Figura 1F) e maior 
produção de sementes/fruto (Figura 
1E). Hayase (1953), Stephenson et al. 
(1988) e Zitter et al. (1996) observaram 
o mesmo, onde o tamanho do fruto e 
conseqüentemente o seu peso aumentam 
com o número de sementes no fruto. 
Lima et al. (1999) trabalhando com duas 
quantidades de pólen (50% de uma an-
tera e uma antera inteira) para polinizar 
abobrinha cv. Caserta também verifica-

ram que o uso da metade da quantidade 
de pólen de uma antera propiciou menor 
peso de sementes (por fruto, planta e 
área), e originou frutos com menor pro-
dução de sementes e consequentemente 
de menor peso; o peso médio de fruto 
não foi influenciado pela quantidade 
de pólen. Cardoso (2003), utilizando 
três quantidades de pólen (meia, uma e 
duas flores) na polinização de abobri-
nha (Cucurbita pepo), não encontrou 
diferença significativa no pegamento, 
peso médio de frutos e número e peso 
de sementes por fruto.

O maior número de sementes encon-
trado por fruto foi de aproximadamente 
117 quando utilizada a quantidade de 
pólen de quatro flores. Quanto mais 
eficiente for o processo de polinização, 
ou seja, quanto maior for o número de 
grãos de pólen viáveis e compatíveis 
no estigma, maior será a fecundação 
dos óvulos e consequentemente a 
quantidade de sementes formadas. A 
quantidade de sementes obtida, usando-
se a quantidade de pólen de uma flor, 
foi um pouco menor, aproximadamente 
87 sementes por fruto (Figura 1C). 
O baixo pegamento de frutos (22%) 
(Figura 1A) obtido quando houve a 
polinização com 1/4 de pólen de uma 
flor pode estar diretamente relacionado 
com a quantidade de pólen utilizada e o 
número de sementes formadas no fruto. 
Lee & Bazzaz (1982) têm sugerido que, 
através do abortamento de frutos com 
poucas sementes, a planta pode elimi-
nar todos os frutos na qual teve pouca 
competição pelo acesso aos óvulos e, 
um aborto seletivo de frutos com poucas 
sementes pode ser visto como um meio 
de aumentar a qualidade das sementes 
produzidas. Finalmente, verificou-se 
influência direta da quantidade de pólen 
utilizada na polinização e produção de 
sementes. Quanto maior a quantidade 
de pólen utilizada, maior a quantidade 
de sementes produzida (Figura 1F). A 
maior produção de sementes alcançada 
foi de 520 kg/ha utilizando-se 188 mg 
de pólen, e a menor foi de 160 kg/ha 
utilizando-se 11 mg de pólen.

Não foi observada diferença signi-
ficativa entre as diversas quantidades 
de pólen utilizadas na polinização para 
a maioria dos parâmetros de qualidade 
das sementes (P100, vigor, emergência 

Influência da quantidade de pólen na produção e qualidade de sementes híbridas de abóbora



24 Hortic. bras., v. 29, n. 1, jan.- mar. 2011

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

0 50 100 150 200

Quantidade de pólen (mg)
Pe

so
 d

e 
fr

ut
o 

(g
)

Valores obtidos

PF:

 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 50 100 150 200
Quantidade de pólen (mg)

N
úm

er
o 

de
 s

em
en

te
s 

po
r 

fr
ut

o

Valores Obtidos

NSF:

 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 50 100 150 200
Quantidade de pólen (mg)

Pr
od

uç
ão

 d
e 

fru
to

s 
(K

g/
ha

)

Valores obtidos
PRF:   

 

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150 200

Quantidade de pólen (mg)

P
es

o 
de

 s
em

en
te

s 
po

r 
fr

ut
o 

(g
)

Valores obtidos
PSF:

 

0

100

200

300

400

500

600

0 50 100 150 200
Quantidade de pólen (mg)

Pr
od

uç
ão

 d
e 

se
m

en
te

s 
(K

g/
ha

)

Valores Obtidos

PRS:          

Figura 1. A) Pegamento de frutos de abóbora híbrida procedentes de polinização com diferentes quantidades de pólen (squash fruit setting 
from pollination using different pollen amounts); B) Peso de frutos de abóbora em função de diferentes quantidades de pólen (squash fruit 
weight from pollination using different pollen amounts); C) Número de sementes por fruto de abóbora híbrida procedentes da polinização 
com diferentes quantidades de pólen (squash seed number per fruit from pollination using different pollen amounts); D) Produção de frutos 
de abóbora híbrida procedentes da polinização com diferentes quantidades de pólen (squash fruit yield from pollination using different 
pollen amounts); E) Peso de sementes por fruto de abóbora híbrida procedentes da polinização utilizando diferentes quantidades de pólen 
(weight of seeds per hybrid squash fruit from pollination using different pollen amounts); F) Produção de sementes de abóbora híbrida 
procedentes da polinização com diferentes quantidades de pólen (squash seed production from pollination using different pollen amounts). 
Brasília, Embrapa Hortaliças, 2003.

em substrato) (dados não apresentados), 
corroborando os dados obtidos por Car-
doso (2003) em abobrinha (C. pepo). 
A geminação das sementes tendeu a 
aumentar com o aumento da quantidade 
de pólen depositado no estigma (Jen-
nings & Tophan, 1971). Lima (2000), 
trabalhando com abobrinha (C. pepo), 

verificou aumento na germinação e vi-
gor quando utilizou a maior quantidade 
de pólen (100% da antera). No presente 
estudo, a germinação das sementes foi 
menor (75%) quando foi utilizada a 
menor quantidade de pólen e foi maior 
(94%) quando se utilizou a quantidade 
de pólen de duas flores.

Davis et al. (1987) e Winsor et al. 
(1987) também trabalhando com abobri-
nha e Quesada et al. (1996) trabalhando 
com abobrinha interespecífica (C. pepo 
x C. texana), observaram que sementes 
produzidas com elevada quantidade de 
pólen possuíam maior vigor do que as 
produzidas com baixa quantidade de 

Y= -0,000014570P2+0,004348P+0,196768 (R2 = 0,63)

A B

C D

E F

Y= -0,002171P2+1,446709P+1209,092418 (R2= 0,12)

Y= -0,002425P2+0,730807P+65,045604 (R2=0,51)

Y= -0,000741P2+0,247441P+9,134344 (R2=0,45)

Y=17,6050=0,0509P (R2=0,52)

Y= -0,000016386P2+0,005262P+0,113465 (R2=0,64)
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pólen. Embora não significativo, os 
dados numéricos de vigor (emergência 
em solo) no presente estudo mostram a 
superioridade da emergência em solo 
nos tratamentos onde utilizaram-se 
maiores quantidades de pólen (dados 
não apresentados). A explicação para 
tal acontecimento deve-se a uma relação 
de quanto maior a quantidade de pólen 
no estigma, maior é a possibilidade de 
se ter grãos de pólen mais vigorosos. 
Estes, por sua vez, são mais compe-
titivos, aumentando a capacidade de 
fertilizar os óvulos e gerar sementes 
mais vigorosas.

Finalmente, a quantidade de pólen 
pode interferir na produção e na quali-
dade de sementes híbridas de abóbora 
onde a utilização de pólen de quatro 
flores de C. moschata na polinização de 
uma flor de C. maxima ocasionou uma 
maior produção de sementes.
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A manutenção de níveis adequados de 
fertilidade no solo é fator decisivo 

para o bom desempenho da cultura do 
alho (Magalhães, 1986). O nitrogênio 
é o nutriente que mais contribui para o 
aumento da produtividade e da qualida-
de dos bulbos. Algumas pesquisas têm 
mostrado respostas bastante variáveis 
às doses de N (Backes et al., 2008; 
Rezende & Souza, 2001; Costa et al., 
1993; Souza & Casali, 1991). Isso pode 
estar ligado ao teor de matéria orgânica, 
à aplicação de adubo orgânico antes 
do plantio, às condições climáticas, ao 
genótipo e à infestação por vírus, entre 
outras causas.

Em experimentos anteriores, os au-
tores observaram que plantas com maior 
adubação de nitrogênio têm apresentado 
um conteúdo maior deste nutriente nos 
bulbos em relação às plantas sem apli-
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cação deste. Dessa forma, a resposta à 
adubação nitrogenada no ciclo seguinte 
poderá ser diferente em função da maior 
ou menor quantidade de N presente 
no bulbilho. Na literatura não foram 
encontrados trabalhos que relacionem 
quantidade de N no bulbilho com a 
adubação nitrogenada, e este poderia ser 
mais um fator de influência nas respostas 
das plantas.

A definição da quantidade ótima de 
N a ser aplicada na cultura do alho é 
complexa uma vez que vários fatores 
durante o ciclo podem alterar a eficiên-
cia do uso de N. Como vários fatores 
podem influenciar a resposta do alho 
ao N, não se pode padronizar uma única 
dose visando a máxima produtividade. 
Assim torna-se necessária a avaliação do 
estado nutricional das plantas durante o 
ciclo da cultura.

Dentre as técnicas mais recentes 
com potencial para avaliar o estado 
nutricional de N da planta em tempo 
real, de forma rápida e de baixo custo, 
destaca-se a análise da intensidade do 
verde das folhas, determinada pelo 
uso do medidor indireto de clorofila. A 
intensidade da cor verde determinada 
pelo equipamento tem apresentado 
correlação significativa com o verde, 
teor de clorofila e concentração de n na 
folha. Em função disso, o clorofilôme-
tro pode ser utilizado como ferramenta 
auxiliar na tomada de decisão sobre a 
adubação nitrogenada, possibilitando 
a sua utilização como critério de ava-
liação do estado nutricional de N nas 
plantas. Ainda, o clorofilômetro tem 
potencial de identificar situações onde 
a aplicação adicional de N não seja 
necessária (Godoy et al., 2003). O uso 

RESUMO
Bulbos originados de diferentes concentrações de adubação nitro-

genada podem apresentar variações quanto ao teor de N no bulbilho, 
o que pode influenciar no desenvolvimento da geração seguinte e 
na sua resposta à adubação nitrogenada. O objetivo foi avaliar a 
contribuição de N presente nos bulbilhos de plantas livres de vírus, 
provenientes de alho semente com diferentes concentrações de N, e 
a resposta a doses de nitrogênio. O delineamento experimental utili-
zado foi de blocos casualizados com parcelas subdivididas, sendo as 
parcelas principais constituídas por doses de N (0, 150, 300 e 450 kg 
ha-1 de N) e as subparcelas constituidas por bulbilhos originados dos 
tratamentos 0, 80, 160 e 320 kg ha-1 de N de experimento conduzido 
no ano anterior, utilizando a cultivar Caçador L.V. (livre de vírus), 
com 4 repetições. O conteúdo de n presente no bulbilho influenciou 
os valores de Índice relativo de Clorofila (IrC) até os 30 dias após 
a emergência (DAE), não interferindo, porém na produtividade 
dos bulbos. As doses de N aplicadas em cobertura proporcionaram 
aumento nos valores de IRC, na produtividade e no peso médio dos 
bulbos. As produtividades total e comercial estimadas foram de 10 
t ha-1 com a aplicação da dose de 325 kg ha-1. O maior peso médio 
de bulbos (35 g) foi obtido com a dose de 321 kg ha-1 de N. Não 
houve incidência de plantas pseudoperfilhadas.

Palavras-chave: Allium sativum, clorofilômetro, nutrição.

ABSTRACT
Contribution of nitrogen concentrations in garlic cloves 

treated with doses of N in side dressing

Bulbs originated from different concentrations of nitrogen 
fertilization may differ on the N content of the cloves, which can 
influence the development of the next generation and in its response 
to nitrogen fertilization. The objective was the evaluation of the 
contribution of N present in cloves of garlic plants free of viruses, 
originated from garlic seed with different N concentrations, and 
response to increasing doses of N. The experimental design was a 
randomized block with split plot arrangement. The treatments were 
rates of N in side dressing (0, 150, 300 and 450 kg ha-1 of N) and rates 
of N in cloves (0, 80, 160 and 320 kg ha-1 of N) of an experiment in 
the previous year and 4 repetitions. We used cultivar Caçador L.V. 
(virus free). The n content in cloves influenced the values of relative 
Index of Chlorophyll (IRC) until 30 days after emergence (DAE), 
not interfering, however, in the yield of the bulbs. The applied doses 
of N in side dressing provided an increase in the IRC value, in the 
yield and the average weight of bulbs. Total and marketable yield 
were 10 t ha-1, using 325 kg ha-1 of N. The highest bulb weight (35 
g) was reached with 321 kg ha-1 of N. There was no incidence of 
plants with secondary growth.

Keywords: Allium sativum, chlorophyll meter, nutrition.
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do clorofilômetro tem apresentado re-
sultados satisfatórios quanto à avaliação 
da resposta de N para a cultura do alho 
(Backes et al., 2008; Lima, 2005; Villas 
Bôas et al., 2003).

Considerando a importância do 
estudo do nitrogênio para a cultura 
do alho e a escassez de informações 
referentes à quantidade de N existente 
no bulbilho, o objetivo desta pesquisa 
foi avaliar a contribuição das diversas 
concentrações de N nos bulbilhos, sob 
influência de doses de n aplicadas em 
cobertura, sobre o desenvolvimento e 
produtividade do alho.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado em 
campo da UNESP, no município de São 
Manoel (SP), em solo classificado como 
Latossolo Vermelho Amarelo distrófico, 
textura arenosa, segundo nomenclatura 
da Embrapa (2006).

A análise química inicial do solo 
apresentou pH (CaCl2)= 5,6; M.O.= 10 
g dm-3, P (resina)= 18 mg dm-3, H+Al= 
16 mmolc dm-3, K= 1,3 mmolc dm-3, Ca= 
17 mmolc dm-3, Mg= 7 mmolc dm-3, S= 
25 mmolc dm-3, CTC= 41 mmolc dm-3, 
V= 61%, B= 0,07 mg dm-3, Cu= 1,0 mg 
dm-3, Mn= 9,1 mg dm-3 e Zn= 1,9 mg 
dm-3. A calagem teve por objetivo atingir 
80% de saturação por bases. A adubação 
de plantio foi realizada visando atingir 
250 mg dm-3 de P, equilibrar Ca2++Mg2+/
K+= 25, e ajustar o boro e zinco para 1 
e 6 mg dm-3, respectivamente.

O plantio foi realizado em 14/05/07, 
utilizando a cultivar Caçador L.V. (livre 
de vírus), vernalizado a 4ºC por 45 dias. 
O material isento de vírus foi obtido 
através de cultura de tecidos e termotera-
pia na UNESP-FCA, aclimatizados em 
casa de vegetação e multiplicados por 
quatro gerações em telado no município 
de Guarapuava (PR). As parcelas foram 
dimensionadas com 2,0 m de compri-
mento por 1,2 m de largura do canteiro, 
com espaçamento de 10 cm entre plantas 
e 20 cm entre linhas.

Foram selecionados para o plantio 
bulbilhos pesando aproximadamente 
4 g (bulbos nº 6 de acordo com a clas-
sificação da Portaria nº 242, de 17 de 
setembro de 1992, do ministério da agri-

cultura e Reforma Agrária), coletados 
em experimento de doses de nitrogênio 
(0, 80, 160 e 320 kg ha-1 de N) realizado 
no ano de 2007.

O delineamento experimental uti-
lizado foi de blocos casualizados com 
parcelas subdivididas com 4 repetições. 
As parcelas principais constituídas por 
doses de N correspondentes a 0, 150, 
300 e 450 kg ha-1 de N e as subparcelas 
foram os bulbilhos que apresentam di-
ferentes concentrações de N originados 
em experimento realizado em 2007: 0, 
80, 160 e 320 kg ha-1 de N.

As doses, com exceção da testemu-
nha, foram aplicadas como segue: 20 kg 
ha-1 de N no plantio e o restante da dose 
foi parcelada aos 30 e 50 dias após a 
emergência das plantas (DAE), utilizan-
do como fonte o nitrato de amônio.

Foram realizadas avaliações de 
índice relativo de clorofila (IrC) aos 
30, 50 e 90 DAE, amostrando-se 15 
plantas e trinta leituras por parcela. O 
IRC foi determinado com o auxílio do 
clorofilômetro, modelo SPAD-502 da 
Minolta Corporation Ltda., amostrando-
se a parte central da folha recentemente 
expandida e fisiologicamente madura, 
com o cuidado de não atingir a nervura 
central (Raij et al., 1996).

As folhas, onde se realizou a leitura 
de IRC, foram coletadas para análise 
química dos teores foliares de nitrogê-
nio, segundo metodologia descrita por 
Malavolta et al. (1997).

Para a avaliação da produção foram 
coletadas 10 plantas da área útil de cada 
uma das 4 linhas centrais da parcela. A 
colheita ocorreu 121 dias após o plantio, 
e os dados de produção e peso médio 
de bulbos foram obtidos após período 
de cura de 30 dias, a fim de favorecer 
gradual perda de umidade e concentra-
ção de sólidos nos bulbos, melhorando 
a conservação (Filgueira, 2000). Para a 
composição da produtividade comercial 
foram considerados bulbos de classe 3 
(diâmetro >32 até 37 mm) ou superior, 
isentos de sintomas de ataque de pragas 
e doenças, ou outra anomalia. A ocor-
rência de pseudoperfilhamento (bulbos 
superbrotados) foi avaliada visualmente 
nas plantas destinadas à produção, no 
momento da colheita.

Após a obtenção dos dados de pro-
dução, os bulbos foram submetidos à 

análise química para quantificação do 
teor de nitrogênio, segundo metodologia 
descrita por Malavolta et al. (1997).

Os resultados foram submetidos 
à análise de variância, seguida de re-
gressão, ajustando-se as equações aos 
dados obtidos, tendo como critério para 
a escolha do modelo matemático, o teste 
F significativo a 1 e 5%, e a magnitude 
dos coeficientes de determinação. A 
análise de correlação foi realizada pelo 
método de Pearson. As análises estatís-
ticas foram realizadas nos programas 
Sisvar 4.3 (Ferreira, 2003) e SigmaStat 
3.11 (Systat, 2009).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O conteúdo inicial de N dos bul-
bilhos foi de 27,9; 31,7; 37,4 e 42,1 g 
kg-1 bulbo seco, com a umidade média 
amostrada de 53%. Considerando uma 
população de 350.000 plantas ha-1, as 
quantidades de N proveniente dos bul-
bilhos colhidos no experimento de 2007 
foram de: 20, 22, 26 e 30 kg ha-1 de N, 
para as doses de 0, 80, 160 e 320 kg ha-1 
de N, respectivamente.

Aos 30 DAE, antes da primeira 
adubação de cobertura, o IRC foi in-
fluenciado pelas doses de n do bulbilho 
apresentando comportamento linear para 
a testemunha (dose 0) e para as demais 
parcelas que até então haviam recebido 
20 kg ha-1 de N no plantio (Figura 1A). 
Os valores de IRC foram inferiores na 
testemunha quando comparada com os 
demais tratamentos.

Aos 50 e 90 DAE houve influência 
apenas das doses de N aplicadas em co-
bertura, com efeito quadrático, onde as 
doses de 170 e 350 kg ha-1 de N propor-
cionaram os maiores índices relativos de 
clorofila, 68,6 e 70,7 SPAD respectiva-
mente (Figuras 1B e 1C). Até os 50 DAE 
havia sido aplicada a primeira parcela 
da adubação nitrogenada em cobertura 
e aos 90 DAE os tratamentos já haviam 
recebido todo o N. Backes et al. (2008), 
obtiveram os maiores resultados de IRC 
aos 100 DAE, ao aplicar 250 kg ha-1 de 
N. Essas diferenças se devem ao tipo 
de solo que foi utilizado no experimen-
to, podendo ser observadas maiores 
respostas à adubação nitrogenada em 
solo arenoso. Lima (2005), realizando 
experimento em solo de mesma textura 
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(arenoso), obteve os maiores valores de 
intensidade de cor verde nas folhas de 
plantas de alho aos 100 DAE ao aplicar 
360 kg ha-1 de N.

A quantidade de N presente nos 
bulbilhos foi importante até os 30 DAE, 
uma vez que até esta data, não havia sido 
aplicado N em cobertura e as diferenças 
observadas no IRC foram provenientes 
do N contido no bulbilho. Na fase inicial 

de desenvolvimento da planta de alho, 
é conhecido que esta se mantém com 
os nutrientes provenientes no bulbilho 
(Nakagawa, 1993). Este fato sugere 
que, com a utilização de bulbilhos com 
maior concentração de N, a adubação de 
plantio poderia ser suprimida.

Aos 50 DAE, os teores de N foliar 
aumentaram de forma linear em função 
das doses desse nutriente aplicado (Fi-

gura 2A), sendo que o maior teor de N na 
folha, 35 g kg-1, foi observado na maior 
dose aplicada até aquela data (235 kg 
ha-1 de N); e aos 90 DAE, embora tenha 
sido ajustado o modelo quadrático para 
a concentração de N foliar em função 
das doses de N, o maior valor (38 g kg-1) 
foi atingido, de acordo com a equação, 
acima das doses estudadas, 525 kg ha-1 
de N (Figura 2A). De acordo com Raij 
et al. (1996), a faixa de suficiência de 
N considerada adequada à cultura do 
alho, apresenta valores entre 25 e 30 g 
kg-1 de N, dessa forma os dados obtidos 
encontram-se acima do considerado 
adequado à cultura.

O máximo índice de cor observado 
aos 90 DAE foi atingido com uma 
dose abaixo da verificada na obtenção 
dos máximos teores de N nas folhas. 
Segundo Blackmer & Schepers (1995), 
a medição do teor de clorofila não é 
influenciada pelo maior consumo de n 
pela planta, determinado pela análise 
química da folha. O teor de N nos bulbos 
foi influenciado tanto pelas doses de n 
aplicadas em cobertura, quanto pelo teor 
inicial de N no bulbilho. Para ambas 
as situações a resposta foi quadrática 
(Figuras 2B e 2C).

A adubação excessiva de N é uma 
das causas do distúrbio fisiológico de-
nominado pseudoperfilhamento, porém 
nenhum dos tratamentos apresentou 
plantas com essa anomalia. Independen-
te da dose de N utilizada em cobertura, 
as produtividades total e comercial 
não foram influenciadas pelo conteúdo 
inicial de N no bulbilho, sendo de 8,6 e 
de 8,3 t ha-1 respectivamente, as médias 
obtidas.

A produtividade total foi influencia-
da apenas pelas doses de N aplicadas em 
cobertura, apresentando comportamen-
to quadrático (Figura 3A), a máxima 
produtividade estimada (10,1 t ha-1) foi 
obtida com a dose de 325 kg ha-1 de N. 
De maneira semelhante, a máxima pro-
dutividade comercial estimada (10 t ha-1) 
foi obtida com a dose de 320 kg ha-1 de 
N. Backes et al. (2008) obtiveram pro-
dutividade máxima de 14,25 t ha-1 com 
a dose de 268 kg ha-1 de N num solo que 
havia recebido adubo orgânico. Souza 
& Casali (1991) obtiveram aumento 
linear da produção de bulbos com doses 
crescentes de nitrogênio (7,76 t ha-1 até a 

Figura 1. Índice relativo de Clorofila (IrC) em folhas de plantas de alho, aos 30 DAE (A) 
em função de doses de N do bulbilho, e aos 50 e 90 DAE (B e C) em função de doses de 
N em cobertura (relative chlorophyll index (IRC) in leaves of garlic plants 30 days after 
emergency (30 DAE) (A) depending on N doses of clover, and 50 and 90 DAE (B and C) 
depending on N doses in top dressing). São Manuel, UNESP, 2007.
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dose de 150 kg ha-1). Silva et al. (2000) 
obtiveram resposta positiva até a dose 
de 85 kg ha-1 de N, atingindo a produ-

tividade máxima de 11,95 t ha-1 para a 
cv. Gravatá, proveniente da cultura de 
meristemas.

O peso médio de bulbos ajustou-se 
de forma quadrática às doses de N apli-
cadas em cobertura atingindo 35 g com a 
dose de 321 kg ha-1 (Figura 3B). Backes 
et al.(2008) atingiram valores semelhan-
tes com a dose de 268 kg ha-1. Souza & 
Casali (1991), utilizando a cv. Júreia 
também verificaram efeito positivo das 
doses de N, porém com aumento linear 
na massa de bulbos, alcançando massa 
média em torno de 30 g para a dose de 
180 kg ha-1. Garcia et al. (1994) e Resen-
de & Souza (2001) também obtiveram 
aumento linear na massa média de bul-
bos com doses crescentes de nitrogênio 
(21,6 e 31,9 g com as doses de 150 e 120 
kg ha-1 respectivamente).

A máxima produtividade comercial 
e o peso médio de bulbos foram obtidos 
com doses de 320 e 321 kg ha-1 de N, 
sendo essas quantidades próximas à 
dose que proporcionou o máximo IRC 
(350 kg ha-1). Considerando a dificulda-
de de se fixar uma dose de n pelo fato 
de ocorrer uma variação muito grande 
nas respostas da cultura em relação à 
adubação nitrogenada, pode-se sugerir, 
baseado nos resultados que o clorofi-
lômetro pode ser uma ferramenta para 
acompanhamento sistemático da neces-
sidade ou não de adubação.

Houve correlação positiva e signi-
ficativa entre IrC e n foliar nas três 
épocas de amostragem (Tabela 1), sendo 
que o maior coeficiente de correlação 
foi obtido aos 50 DAE (0,82**). Dados 
semelhantes foram obtidos por Lima 
(2005) que avaliou a correlação entre 
essas variáveis a cada 10 dias durante 
o ciclo da cultura que foi de 130 dias, 
utilizando a cultivar Caçador, e obteve 
maior coeficiente de correlação (0,76**) 
aos 70 DAE.

Houve correlação positiva e signifi-
cativa, também entre o teor de nitrogê-
nio foliar e a produtividade comercial, 
aos 50 e 90 DAE (Tabela 1), coeficientes 
de correlação superiores aos obtidos por 
Fernandes (2008), que foram de 0,47** 
aos 74 e 89 dias após o plantio. Backes 
et al. (2008) também verificaram cor-
relação significativa entre a produção 
de bulbos e a intensidade de coloração 
verde das folhas (R2= 0,88) e entre a 
produção de bulbos e o teor de N (R2= 
0,87).

A correlação entre as variáveis IRC 
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Figura 2. Teores de N em folhas de alho, em função de doses de N em cobertura aos 50 
e 90 DAE (A); teores de N nos bulbos em função de doses de N em cobertura (B) e em 
função de doses de N do bulbilho (C) (N content in garlic leaves depending on nitrogen 
rates applied in top dressing 50 and 90 DAE (A); N content in bulbs depending on nitrogen 
doses applied in top dressing (B) and in response to the nitrogen in cloves (C)). São Manuel, 
UNESP, 2007.
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cas de amostragem (Tabela 1) e o maior 
coeficiente de correlação foi de 0,70** 
aos 50 DAE.

Pode-se concluir que, nas condições 
deste experimento, o conteúdo de N pre-
sente no bulbilho influenciou os valores 
de IRC até os 30 DAE, não interferindo, 
porém na produtividade dos bulbos. 
As doses de N aplicadas em cobertura 
proporcionaram aumento nos valores de 
IRC, na produtividade e no peso médio 
de bulbos.
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Tabela 1. Coeficiente de correlação entre índice relativo de clorofila (IrC), teor de nitrogênio 
na folha e produtividade (coefficient of correlation between relative chlorophyll index (IrC), 
nitrogen concentration in leaves and marketable yield). São Manuel, UNESP, 2007.

Fatores correlacionados
Fase de 

amostragem
Coeficiente de 

correlação

IRC x N foliar
30 DAE 0,33**
50 DAE 0,82**
90 DAE 0,74**

IRC x Produtividade comercial
30 DAE 0,38**
50 DAE 0,70**
90 DAE 0,68**

N foliar x Produtividade comercial
30 DAE ns
50 DAE 0,72**
90 DAE 0,63**

ns: não significativo; **: significativo a 1% pela correlação de Pearson (ns: not significant, 
**: 1% significant by Pearson correlation).

de IRC. Neste experimento, a correlação 
foi positiva e significativa nas três épo-

e produtividade possibilita a estimativa 
da produtividade em função das leituras 
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A cebola, Allium cepa L. (2n=16), é 
originária das regiões de clima tem-

perado que compreendem o Afeganis-
tão, o Irã e partes do sul da antiga União 
Soviética. Tem sido cultivada por mais 
de 5.000 anos e, provavelmente, não 
existe mais em estado silvestre. As es-
pécies mais próximas são A. galanthum 
e A. vavilovii, as quais podem ser encon-
tradas em estado silvestres em áreas da 
antiga União Soviética e no Afeganistão 
(Goldman et al., 2000). Os europeus 
trouxeram a cebola para as Américas 
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RESUMO
Foi estimada a similaridade genética entre cultivares de cebola de 

diferentes tipos e regiões geográficas, de forma a orientar programas 
de recursos genéticos e melhoramento da espécie no Nordeste brasi-
leiro. Foram analisadas 41 cultivares, adotando-se para a visualização 
da similaridade genética o fenograma UPGMA gerado da matriz de 
distâncias genéticas estimadas pelo coeficiente de Jaccard e baseadas 
em 146 bandas polimórficas de Pst1 e Mse1 de AFLP. A correlação 
cofenética foi de 0,91, indicando boa confiabilidade da representa-
ção gráfica para a interpretação dos resultados. Foram observados 
dois grupos principais no fenograma, no ponto de corte de 0,55 de 
similaridade: 1) grupo formado por cultivares predominantemente 
brasileiras, com algumas inclusões de cultivares estrangeiras; e 2) 
grupo formado por três cultivares estrangeiras (Mercedes, Perfect e 
TEG 502 PRR). Rijnsburger Jumbo e IPA 8 apresentaram a maior 
similaridade (85%), enquanto Madrugada foi a mais divergente em 
relação às demais cultivares. As cultivares da série IPA se dividiram 
em subgrupos no grupo das cultivares brasileiras (IPA 8, IPA 10 e 
IPA 11; IPA 12, IPA 7, IPA 2 e IPA 6; IPA 3, IPA 4 e IPA 9), indicando 
haver variabilidade genética a ser explorada entre aquelas situadas 
em subgrupos distintos. Bola Precoce e BRS Cascata apresentaram 
a maior similaridade entre as cultivares de origem brasileira. Foi 
observada similaridade superior a 39%, refletindo a alta variabilidade 
genética da coleção de cebola estudada. A introdução de novos aces-
sos deve considerar procedências outras que não norte americanas, 
para aumentar a variabilidade de germoplasma de cebola disponível 
no Nordeste do Brasil.

Palavras-chave: Allium cepa, cultivares, dissimilaridade, índice de 
Jaccard, UPGMA.

ABSTRACT
Genetic similarity among onion cultivars of different types 

and origins, based on AFLP markers

The genetic similarity among onion cultivars of different origins 
was evaluated, in order to carry out genetic resources and breeding 
programs for this species on the Brazilian Northeast. Forty-one onion 
cultivars were analyzed for 146 polymorphic Pst1/Mse1 AFLP bands, 
according to UPGMA phenogram, built with the Jaccard’s similarity 
coefficient matrix. The phenogram co-phenetic value was estimated 
in 0.91 showing a good adequacy of the data. In the phenogram were 
observed two main onion groups at the cut point of 0.55 of similarity: 
1) group composed of predominantly Brazilian cultivars, with some 
inclusion of foreigners; and 2) group with three foreign cultivars 
(Mercedes, Perfect and TEG 502 PRR). Rijnsburger Jumbo and IPA 8 
presented the largest similarity (85%), while Madrugada presented the 
greatest dissimilarity to the other cultivars. The cultivars developed 
by IPA were split in sub-groups within the group 1: IPA 8, IPA 10 
and IPA 11; IPA 12, IPA 7, IPA 2 and IPA 6; IPA 3, IPA 4 and IPA 
9, suggesting that genetic variability could be explored by crosses 
among cultivars from different IPA subgroups. Bola Precoce and 
BRS Cascata presented the greatest similarity among the Brazilian 
cultivars. A similarity greater than 39% was observed, suggesting a 
high genetic variability of the analyzed onion collection. Introduction 
of new cultivars should take in consideration other origins than USA, 
in order to increase the genetic variability of onion germplasm in the 
Northeast Brazil.

Keywords: Allium cepa, cultivars, dissimilarity, Jaccard’s coef-
ficient, UPGMA.
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logo no início do “descobrimento” e no 
século xIx a introduziram no leste da 
Ásia (Fritsch & Friesen, 2002).

No Brasil, a cultura da cebola teve 
início no século xVIII no Rio Grande 
do Sul (municípios de Mostardas, Rio 
Grande e São José do Norte), intro-
duzida pelos açorianos (Barbieri & 
Medeiros, 2005). A partir de acessos de 
cebola introduzidos da Europa foram 
selecionadas duas populações princi-
pais: Baia Periforme no Rio Grande do 
Sul e Crioula em Santa Catarina (Buzar 

et al., 2007). No Nordeste brasileiro a 
cebola amarela foi introduzida no final 
da década de 1940, nas regiões de Ca-
brobó e Belém do São Francisco, sendo 
predominantemente produzida no Vale 
do São Francisco. Seleções locais como 
Roxa do Barreiro e Roxinha de Belém, 
esta última A. cepa var. aggregatum, 
já eram cultivadas na região (Costa et 
al., 1999).

As cultivares desenvolvidas pela 
Empresa Pernambucana de Pesquisa 
Agropecuária (IPA) ocupam quase 90% 
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do total da área cultivada com cebola na 
região do Vale do São Francisco (Pereira 
et al., 2000). Cultivares importadas do 
tipo “Grano” e híbridos tipo “Granex” 
são tradicionalmente cultivados no 
Nordeste e Sudeste do Brasil, sendo 
que no Nordeste dominaram o mercado 
até por volta de 1995. No Sul do Brasil 
predominam as cultivares dos tipos Baia 
Periforme e Crioula (Leite, 2005; Buzar 
et al., 2007).

Relações genéticas entre cultivares 
de cebola têm sido estabelecidas com 
marcadores moleculares dominantes, 
como RAPD (Leite et al., 2009), com 
marcadores moleculares codominantes, 
como microssatélites (Jakse et al., 2005; 
Mahajan et al., 2009) e com marcadores 
morfológicos e agronômicos (Barbieri et 
al., 2005; Buzar et al., 2007). Aplicação 
de marcadores dominantes tipo AFLP 
não tem sido relatada na literatura es-
pecializada, sendo que sua aplicação na 
cebola está restrita no desenvolvimento 
de mapas preliminares de ligações 
genéticas (Heusden et al., 2000) ou 
para o mapeamento de alelos do gene 
restaurador da fertilidade (Gokce et 
al., 2002). A técnica do AFLP tem sido 
também usada na análise da influencia 
da distância geográfica e altitude na 
divergência genética de três espécies de 
Allium silvestre no oeste norte america-
no (Phillips et al., 2008).

Apesar da dominância, o marcador 
AFLP é considerado uma poderosa fer-
ramenta para análises de diversidade, 
devido à reprodutibilidade, à robustez, 
à geração de poucos artefatos e à ampla 
cobertura do genoma, apresentando 
resultados congruentes em várias 
situações com marcadores microssa-
télites (Meudt & Clarke, 2007). Para 
Jaske et al., 2005) um dos problemas 
da aplicação de AFLP em cebola está 
relacionado com o grande número de 
bandas produzidas, em especial pela 
combinação das enzimas EcoR1 e Mse1, 
que não podem ser analisadas nos géis 
de poliacrilamida.

Este trabalho teve como objetivo 
estimar a similaridade genética, baseada 
em marcas de AFLP, entre cultivares de 
cebola de diferentes tipos e regiões geo-
gráficas, de forma a orientar programas 
de recursos genéticos e melhoramento 
da espécie para o Nordeste do Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

As 41 cultivares de cebola esco-
lhidas para o presente estudo (Tabela 
1) são parte da coleção de trabalho do 
programa de melhoramento de cebola da 
Embrapa Hortaliças e Semiárido. Além 
de originárias de regiões geográficas 
distintas, representam diferentes grupos 
agronômicos (Baia Periforme, Crioula, 
Pêra, Grano, Granex e Gladalan) e 
possuem qualidades agronômicas dese-
jáveis para o melhoramento, bem como 
boa adaptação às condições de cultivo 
do Vale do Rio São Francisco.

O DNA total foi extraído de amos-
tras foliares de cinco plantas em torno de 
30 dias após a semeadura em Petrolina-
PE, para constituir um ‘bulk’ de cada 
cultivar. A sementeira foi formada com 8 
a 10 g de sementes/m2, em sulcos trans-
versais ao comprimento do canteiro. Foi 
incorporado 50 g/m2 da mistura do adu-
bo 6-24-12 antes da semeadura e uma 
complementação com adubação nitroge-
nada em cobertura, aos 20 dias após a 
semeadura, empregando-se 5 g de uréia/
m2. O protocolo para extração do DNA 
foi o CTAB 2x (Doyle & Doyle, 1990), 
modificado para 6.000 e 13.000 rpm 
na primeira e segunda centrifugação, 
respectivamente; beta-mercaptoetanol 
a 2% e incubação a 60°C durante 30 
minutos para todas as amostras. Após a 
adição do tampão Tris-EDTA, a solução 
de DNA foi tratada com RNAse para 
remover RNAs co-isolados. A quanti-
ficação e a integridade do DnA foram 
verificadas em gel de agarose 0,8%, 
seguido da diluição do DNA genômico 
para 50 ng µL-1.

Aproximadamente 200 ng de DNA 
de cada cultivar foi duplamente digerido 
com 0,65 unidades das endonucleases 
Pst1 e Mse1, por 2,5 horas em termo-
ciclador. A programação do termoci-
clador para amplificações pré-seletivas 
consistiu de 20 ciclos a 94oC durante 
30 segundos, 56oC durante 1 minuto 
e 72oC durante 1 minuto. Cada reação 
foi então diluída 20 vezes em tampão 
TE. Foram realizadas reações seletivas 
de amplificação para um volume final 
de 10 µL de acordo com o protocolo: 
0,2 µM do inciador da PstI, 0,3 µM do 
iniciador da MseI, 0,2 mM de dNTPs, 1x 
tampão de PCR (100 mM Tris-HCl (pH 

8,3), 500 mM KCl), 2,5 mM de MgCl2, 
0,5 unidades de Taq DNA Polimerase 
e 2 µL do DNA pré-amplificado. A 
programação do termociclador para as 
amplificações seletivas consistiu de um 
ciclo a 94oC, seguido de 65oC durante 
30 segundos e de 72oC durante 1 minuto, 
repetidos 13 vezes e com a temperatura 
de anelamento de 65oC diminuindo de 
0,7oC em todo ciclo subseqüente; 23 
ciclos a 94oC por 30 segundos, 56oC 
durante 30 segundos e 72oC durante 
um minuto. As reações foram aquecidas 
durante 3 minutos a 94oC na presença de 
formamida e imediatamente colocadas 
sob gelo antes da aplicação nos géis de 
poliacrilamida. Os géis foram corados 
com nitrato de prata conforme Creste 
et al. (2001). Todas as reações foram 
conduzidas no laboratório de genética 
da Embrapa Semi-Árido.

Foram consideradas para análises 
apenas as cultivares que apresentaram 
número de falhas inferior a 10% do total 
de bandas polimórficas, como discutido 
por Warburton & Crossa (2000). A partir 
dos dados de presença ou ausência de 
bandas foi construída a matriz de simi-
laridade adotando-se o índice de Jaccard 
e confeccionado o fenograma pelo mé-
todo de agrupamento UPGMA (Método 
de Agrupamento não Ponderado com 
base na Média Aritmética), disponível 
no programa NTSYS (Rohlf, 1989). A 
avaliação do ajuste do fenograma foi 
realizada pela correlação cofenética, 
ou seja, a correlação entre as distâncias 
reais e as representadas graficamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram obtidos 146 fragmentos po-
limórficos e 38 monomórficos em 13 
combinações de primers (CP) EcoR1/
Mse1 de AFLP, com média de 11,2 e 
2,9 fragmentos polimórficos e mono-
mórficos por CP, respectivamente. As 
CPs produziram os seguintes números 
de bandas: GGG_CCC (11), GGA_CTG 
(11), GGG_CTC (14), GGA_CTG (9), 
GAT_CAC (9), GGG_CAC (15), GGA_
CCC (13), GGC_CTG (11), GGA_CAC 
(12), GGG_CTG (11), GCT_CTG (12), 
GAT_CTG (7) e GCC_CAG (11). A 
média de 15 fragmentos polimórficos 
de AFLP, com marcação com P33, foi 
relatada por Vos et al., 1995, a qual é 
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Tabela 1. País de origem, tipo (polinização livre ou híbrida) e descendência de 41 cultivares de cebola avaliadas com marcadores AFLP 
(origin, type (open pollinated or hybrid) and descendent of 41 onion cultivars analysed with AFLP markers). Petrolina, Embrapa Semi-
Árido, 2007.

Populações Origem Tipo Descendência
Alfa São Francisco Brasil P. livre Alfa Tropical1

Alfa Tropical Brasil P. livre Baia Periforme2

Aurora Brasil P. livre Baia Periforme3

Baia Periforme Super Precoce Brasil P. livre Baia Periforme3

Beta Cristal Brasil P. livre Dehydrator no2 x Dehydrator no5 x Dehydrator no8 x 
Primero x White Creole6

Bola Precoce ,(Empasc 352) Brasil P. livre Baia Periforme10

BRS Cascata Brasil P. livre Pêra Norte8

CNPH 6400 Brasil P. livre Baia Periforme x Valcatorce INTA9

Conquista Brasil P. livre Baia Periforme3

Crioula Alto Vale (Epagri 362) Brasil P. livre Crioula10

Crioula Mercosul Brasil P. livre Crioula14

Excel Itália P. livre Yellow Bermuda11

Henry’s Special Prr Estados Unidos P. livre Granex12

IPA-10 Brasil P. livre Roxa IPA-3 x Red Creole4

IPA-11 Brasil P. livre Roxa IPA-3 x Belém IPA-94

IPA-12 Brasil P. livre Roxa IPA-3 x Texas Grano 1015Y7

IPA-2 Brasil P. livre Baia Periforme4

IPA-4 Brasil P. livre Baia Periforme4

IPA-6 Brasil P. livre Baia Periforme4

IPA-7 Brasil P. livre Pêra Norte4

IPA-8 Moçambique P. livre Mutuali6

IPA-9 Brasil P. livre Baia Periforme4

Jubileu Brasil P. livre S. I.15, mas provavelmente de ‘Pêra norte’
Madrugada Brasil P. livre Baia Periforme3

Mayon S. I.15 P. livre S. I.15

Mercedes Estados Unidos Híbrido Granex12

Norte 14 Brasil P. livre Pêra Norte13

Optima Austrália Híbrido Gladalan14

Perfecta Austrália Híbrido Gladalan14

Pira Ouro Brasil P. livre Baia Periforme3

Primavera Brasil P. livre Baia Periforme5

Régia Brasil P. livre Gladalan13

Rijnsburger Jumbo Holanda P. livre S. I.15

Roxa 13 Brasil P. livre Texas Grano9

Roxa do Barreiro Brasil P. livre S. I.15

Roxa IPA-3 Brasil P. livre Roxa do Barreiro4

São Paulo Brasil P. livre Texas Grano6

Serrana Brasil P. livre Baia Periforme3

TEG 502 Estados Unidos P. livre Grano – Espanha11

TEG 502 PRR Estados Unidos P. livre Texas Early Grano 50211

Yellow Granex Estados Unidos Híbrido Granex11

1Costa et al. (2005); 2Araújo & Rodrigues (1998); 3Melo & Boiteux (2001); 4Costa et al. (1999); 5Garcia (1992); 6Pereira et al. (2000); 
7Candeia et al. (2005); 8Choer (2005); 9Populações do programa de melhoramento genético da Embrapa; 10Gandin (1995); 11Goldman et al. 
(2000); 12Currah (2002); 13Garcia (1987); 14Informações obtidas com as empresas detentoras das cultivares; 15Sem informações.
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próxima do valor obtido neste trabalho, 
usando coloração com nitrato de prata.

A correlação cofenética entre o 
procedimento SAHn com o coeficiente 
de similaridade da matriz de distâncias 
usando o procedimento MxCOMP do 
NTSYSpc (Rohlf, 1989) foi de 0,91, 
indicando que o fenograma produzido 
(Figura 1) representa adequadamente as 
reais distâncias estimadas com base nos 
146 fragmentos de AFLP polimórficos. 

Adotando-se o ponto de corte em 
torno de 0,55 de similaridade observa-se 
a formação de dois grupos principais, 
quais sejam: grupo 1) mais heterogê-
neo e formado por 32 cultivares (de 
Rijnsburger Jumbo até Excel), sendo 23 
brasileiras obtidas de Baia Periforme, 
Pêra, Crioula e Roxa do Barreiro ou do 
cruzamento destas com outros acessos 
introduzidos; três cultivares brasileiras 
essencialmente derivadas de acessos 

introduzidos (Mutualli IPA 8, Régia e 
Beta Cristal) e três cultivares estran-
geiras (Rijnsburger Jumbo, Optima F1 
e Mayon); grupo 2) mais homogêneo e 
formado por três cultivares estrangeiras 
(Mercedes, Perfecta e TEG 502 PRR). 
Outras seis cultivares (Yelow Granex, 
São Paulo, CNPH 6400, TEG 502, 
Baia Periforme e Madrugada) ficaram 
alocadas sozinhas, sugerindo maior di-
versidade em relação às outras cultivares 
analisadas. A cultivar Madrugada, de 
origem brasileira, apresentou a maior 
dissimilaridade em relação ao conjunto 
de cultivares avaliado (Figura 1). Rijns-
burger Jumbo, introduzida da Holanda, 
e IPA 8, derivada de Mutualli e introdu-
zida da África (Tabela 1), foram as mais 
similares (85%) do fenograma.

As cultivares da série IPA, adaptadas 
às condições de clima e solo do Vale do 
Rio São Francisco, se dividiram em três 

subgrupos no grupo das cultivares bra-
sileiras: IPA 8, IPA 10 e IPA 11; IPA 12, 
IPA 7, IPA 2 e IPA 6; IPA 3, IPA 4 e IPA 
9 (Figura 1), indicando que embora haja 
estreito relacionamento entre as ‘IPAs’ 
situadas dentro do mesmo subgrupo, 
há suficiente variabilidade genética a 
ser explorada entre aquelas situadas em 
subgrupos distintos. À exceção de IPA 3, 
IPA 7, IPA 8, IPA 10 e IPA 12, as demais 
‘IPAs’ são derivadas de Baia Periforme 
(Tabela 1).

As cultivares Alfa Tropical e Alfa 
São Francisco, no grupo das cultivares 
brasileiras, posicionaram em ramos 
imediatos no fenograma (Figura 1) 
refletindo o relacionamento próximo, 
pois a Alfa São Francisco é derivada 
da Alfa Tropical (Tabela 1). Norte 14 e 
IPA 7, esta derivada de Norte 14 (Tabela 
1), também posicionaram-se próximas 
no fenograma, indicando que a seleção 

Figura 1. Fenograma UPGMA do coeficiente de similaridade de Jaccard de 41 cultivares de cebola, analisadas com 146 marcas de AFLP. 
Valor co-fenético = 0,91 (UPGMA phenogram of the Jaccard’s similarity coefficient of 41 onion cultivars, analyzed with 146 AFLP bands. 
Co-phenetic value = 0.91). Petrolina, Embrapa Semi-Árido, 2007.
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em Norte 14 em condições de cultivo 
nas latitudes 8-9º, ou seja, sob condi-
ções de dias curtos e calor constante 
predominantes na região do Vale do 
São Francisco, não foi suficiente para 
proporcionar elevada dissimilaridade 
entre as cultivares.

Bola Precoce, uma cultivar do tipo 
Baia Periforme (Gandin, 1995) exibiu 
similaridade de 82% com BRS Cascata, 
do tipo Pêra, sendo essa similaridade 
a maior observada entre as cultivares 
brasileiras. A cultivar Crioula Mercosul, 
do tipo Crioula e as cultivares do tipo 
Pêra (BRS Cascata, Norte 14, IPA 7 e 
Jubileu) posicionaram-se próximas das 
cultivares de Baia Periforme, indicando 
a origem comum dos três tipos de cebola 
predominantes no Brasil, originalmente 
introduzidas pelos açorianos no Rio 
Grande do Sul (Buzar et al., 2007). A 
exceção foi Crioula Alto Vale, também 
do tipo Crioula, que no presente estudo 
exibiu maior proximidade com as cul-
tivares suaves e precoces provenientes 
dos Estados Unidos (Figura 1).

O grupo formado por Mercedes, 
Perfecta e TEG 502 PRR, no ponto de 
corte de 0,55 de similaridade, reflete um 
nível considerável de relacionamento 
entre elas, pois ambas são do tipo Gra-
no. TEG 502 e TEG 502 PRR, embora 
posicionadas em ramos imediatos no 
fenograma, exibiram dissimilaridade 
maior que o esperado, indicando que 
as diferenças genéticas entre ambas 
possivelmente vão além da resistência 
a Pyrenochaeta terrestris, causador da 
raiz rosada, presente da TEG 502 PRR 
e ausente em TEG 502.

As cultivares revelaram similaridade 
superior a 39% (Figura 1), o que reflete 
a alta variabilidade genética da coleção 
de germoplasma de cebola estudada 
(Tabela 1). Ampla variabilidade também 
foi observada por Buzar et al. (2007) 
entre acessos de cebola avaliados com 
base em caracteres fenotípicos.

Os dois principais grupos forma-
dos refletem a origem das cultivares 
avaliadas: 1) grupo formado predomi-
nantemente por cultivares brasileiras, 
com origem na população ‘Garrafal’ 
introduzida pelos açorianos, que ori-
ginou a Baia Periforme, enquanto Pêra 
Norte foi, provavelmente, introduzida 
do Norte da África (Barbieri & Me-

deiros, 2005); 2) grupo formado por 
cultivares introduzidas dos Estados 
Unidos da América, principalmente, 
que têm origem em introduções do tipo 
Grano realizadas da Espanha em 1925, 
tendo ‘Valenciana’ como a população 
base (Goldman et al., 2000). Estudos 
com microssatélites ou marcadores 
de regiões conservadas de DNA dos 
cloroplastos devem ser realizados 
para elucidar resultados não esperados 
como o relativo distanciamento entre 
Régia, Optima F1 e Perfecta, todas do 
tipo Gladalan e a pequena similaridade 
entre Baia Periforme Super Precoce e, 
principalmente, de Madrugada com as 
demais populações de Baia Periforme 
(Figura 1).

Considerando as condições de culti-
vo do Vale do Rio São Francisco, para 
a obtenção de cultivares divergentes e 
com bom desempenho agronômico e/
ou para a formação de híbridos com 
boas expressões de heterose sugere-se 
cruzamentos entre as cultivares Alfa 
São Francisco ou IPA 11 ou IPA12 com 
cultivares do outro grupo, como TEG 
502 PRR ou São Paulo, pois as mesmas 
formaram grupos distintos no fenogra-
ma (Figura 1). Recomenda-se, ainda, 
que introduções de novas cultivares 
devam considerar aspectos agronômicos 
específicos, como tolerância às doenças 
predominantes na região, ou procedên-
cias outras que não os Estados Unidos 
da América, de forma a aumentar a 
variabilidade de germoplasma de cebola 
disponível no Brasil.
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O pimentão (Capsicum annuum) é 
uma das culturas mais indicadas 

para ser utilizada em ambiente protegi-
do, situando-se entre as cinco culturas 
de maior área cultivada no Brasil e em 
outros países do mundo. Essa cultura é 
muito utilizada em ambiente protegido, 
em função da grande produtividade que 
pode ser alcançada nestas condições, 
podendo chegar a 150 t/ha, aproxima-
damente duas vezes o que é obtido 
normalmente em cultivo em campo, 
confirmando resultados apresentados 
por Andriolo et al. (1991), Cunha et al. 
(2002) e Cunha & Escobedo (2003).

Em cultivos olerícolas sob ambiente 
protegido, a maioria dos tratos culturais 
é realizada de forma individualizada 

LÚCIO AD; COUTO MRM; LOPES SJ; STORCK L. 2011. Transformação box-cox em experimentos com pimentão em ambiente protegido. Horticultura 
Brasileira 29: 38-42.
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RESUMO
Em olericultura, o interesse é a produção de frutos comercia-

lizáveis. Em experimentos nessa área agronômica comumente são 
avaliadas variáveis tais como a fitomassa e o número de frutos. no 
entanto, essas variáveis apresentam uma característica particular 
que está relacionada com sua ausência no momento da colheita. 
Este atributo é representado por valores zero, gerando certa varia-
bilidade e afetando a análise de variância dos dados. Assim, teve-se 
por objetivo definir uma transformação adequada para as variáveis 
observadas em colheitas por planta de experimentos com a cultura 
do pimentão, realizados em ambiente protegido, visando estabilizar 
a variabilidade gerada pela presença de valores zero nas múltiplas 
colheitas dos frutos. Os experimentos foram realizados nas estações 
sazonais verão/outono e inverno/primavera, utilizando a família de 
transformações de Box-Cox, com uma adaptação apresentada em 
Yamamura (1999). Apesar da redução na variabilidade e a normali-
dade dos resíduos, observadas em todos os experimentos, o uso do 
método não foi eficiente para tornar as variâncias homocedásticas. 
Concluiu-se que para dados de colheitas por planta de experimentos 
com pimentão, avaliando a fitomassa e o número de frutos, a trans-
formação indicada é a inversa da raiz quarta.

Palavras-chave: Capsicum annuum, transformação de dados, análise 
de variância, coeficiente de variação, variâncias heterocedásticas.

ABSTRACT 
Box-cox transformation in experiments with green pepper in 

protected environments

The major purpose of vegetable crops production systems is the 
profitable and economically viable yield of marketable products. 
Numerous field experiments with vegetable crops are carried 
out to determine biomass production of marketable and non-
marketable variables. However, these variables possess the particular 
characteristic related to their presence or absence at harvest time. 
Absent variables, represented by zero values, generate variability 
and affect variance analyses. This research deals with the search 
of applicable transformations for variables studied in green pepper 
field experiments carried out in protected environments attempting 
to stabilize the variability resulting from the presence of zero values 
in multiple harvests. The analysis was based on experiments with 
the green pepper crop carried out in summer-fall or winter-spring 
season, using an adaptation of the Box-Cox transformation family 
found in Yamamura (1999). Despite the reduction in variability and 
normal errors, observed in all experiments, the use of the method was 
not efficient to make the variances homocedastic. For experiments 
with green pepper, assessing the phytomass and number of fruits, the 
inverse fourth root transformation is indicated.

Keywords: Capsicum annuum, data transformation, analysis of 
variance, coefficient of variation, heterocedastic variances.
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(por planta) e o mais uniforme possível. 
Porém, alguns autores relatam a existên-
cia de variabilidade da produção de fru-
tos entre as linhas de cultivo, o que pode 
prejudicar a condução de experimentos 
de pesquisa nessas condições. Souza et 
al. (2002) e Mello et al. (2004) relataram 
grande variabilidade para crescimento 
dos frutos de abobrinha italiana no 
decorrer do ciclo produtivo. Da mesma 
forma, Lúcio et al. (2003) observaram 
que em 100% das colheitas de pimentão 
havia heterogeneidade das variâncias 
entre as plantas. Já Lorentz et al. (2005), 
trabalhando com pepineiro, verificaram 
que 46% das colheitas mostraram-se 
com variâncias heterogêneas entre 
plantas, observando também grandes 

oscilações das médias da produção por 
colheita. Também, Lopes et al. (1998) 
relataram mudanças na concentração 
da produção de tomate no decorrer das 
colheitas e constataram diferenças de 
produção entre as linhas de cultivo.

A variabilidade da produção entre 
plantas sob cultivo protegido pode acar-
retar em heterogeneidade de variâncias 
que, para realização da ANOVA, deve-
rão ser rejeitadas e, assim, assegurar o 
nível de significância dos testes F e os 
de comparação múltipla de médias. Em 
análises de dados experimentais com 
variâncias heterogêneas, o nível de 
significância passa a ficar acima do espe-
cificado (Conagin et al., 1993). Assim, 
se faz necessário o estudo da resposta 
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da média e da variância da produção 
em ambiente protegido, ao longo de 
diferentes colheitas, bem como a inter-
ferência direta dos diferentes manejos 
culturais nessas estatísticas, pois são 
fatores que podem alterar as conclusões 
de trabalhos científicos. no entanto, a 
ocorrência de valores zero em expe-
rimentos com culturas olerícolas com 
múltiplas colheitas é frequente, pois nem 
sempre existem frutos a serem colhidos 
ou, nem sempre, estes possuem tamanho 
adequado para sua colheita e comercia-
lização (Souza et al., 2002; Mello et al. 
2004; Lorentz et al., 2005; Carpes et al., 
2008; Lúcio et al., 2008). Nestes casos, 
o uso de transformações de variáveis 
se faz necessário, para que se possa 
atingir a homocedasticidade na análise 
de variância. Mesmo assim, a eficácia 
das transformações fica prejudicada, 
especialmente aquelas que empregam a 
função logarítmica, inclusive a família 
de transformações Box-Cox (Box & 
Cox, 1964). Estudos que descrevem a 
variabilidade de populações utilizam 
frequentemente a transformação logarít-
mica para alcançar a homocedasticidade 
ou a estabilidade da variância para testar 
os efeitos na ANOVA.

Ao se dispor de um conjunto de da-
dos com valores iguais a zero é comum 
o acréscimo de uma constante (c) a cada 
um dos dados (Banzatto & Kronka, 
1989; Storck et al., 2000). A determi-
nação do valor constante c que deve 
ser adicionado à variável original (Y) 
tem sido bastante discutida na literatura 
mas, usualmente, o valor da constante 
que é somado a todos os dados é igual à 
unidade. Conforme Yamamura (1999), 
não há base concreta quanto às razões 
pelas quais a unidade é adicionada ao 
invés de outra constante, tais como 0,5 
ou dois. Outros princípios alternati-
vos foram propostos por Hill (1963), 
Griffiths (1980) e Berry (1987) para 
determinar o parâmetro c. Os procedi-
mentos propostos por esses autores são 
aplicáveis em um determinado conjunto 
de pressupostos, os quais requerem 
cálculos complexos. Devido a este 
fato, um princípio prático foi proposto 
por Yamamura (1999) sugerindo como 
escolha razoável para o parâmetro c o 
valor 0,5, se a forma da distribuição não 
for conhecida. O autor defende o uso de 

c igual a 0,5 pelo motivo que, se uma 
distribuição discreta definida em 0, 1, 2, 
..., pode ser aproximadamente descrita 
por uma distribuição contínua definida 
em 0, ∞ quando usa-se c= 0,5. Traba-
lhando com abobrinha italiana, Couto et 
al. (2009) adotaram esse procedimento 
obtendo como transformação adequada 
a raiz quarta tanto para o número quanto 
para a fitomassa dos frutos colhidos, 
apresentada como uma alternativa para 
estabilizar a variância ou, pelo menos, 
reduzir a variabilidade existente.

Este trabalho teve por objetivo defi-
nir uma transformação adequada para as 
variáveis observadas em experimentos 
com a cultura do pimentão, realizados 
em ambiente protegido, visando estabili-
zar a variabilidade gerada pela ausência 
de valores nas múltiplas colheitas dos 
frutos por planta.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizados dois experimentos 
com pimentão, cultivar Vidi, nas épocas 
de cultivo verão/outono (época 1) e 
inverno/primavera (época 2), em área 
experimental do Departamento de Fito-
tecnia da Universidade Federal de Santa 
Maria (29°43’S, 53°43’W, altitude 95 
m), tendo clima classificado como Cfa 
(subtropical úmido sem estação seca 
definida e com verões quentes) e solo 
classificado como Argissolo Vermelho 
Distrófico Arênico. Em cada época, o 
cultivo foi realizado em estufa plástica 
com dimensões de 24 m de comprimento 
por 10 m de largura, com 3,5 m de altura 
na parte central, utilizando irrigação por 
gotejamento, camalhões com mulching 
preto de PEDB de 35 micras de espes-
sura com 0,1 m de altura e 0,4 m de 
largura, dez linhas de cultivo, 70 plantas 
cada, sendo o espaçamento de 0,6 m 
entre as filas e 0,3 m entre as plantas. As 
aplicações de fungicidas, inseticidas e as 
desfolhas das plantas foram realizadas 
sempre que necessário nas duas épocas, 
conforme recomendação da cultura 
(Filgueira, 2000).

As plantas foram identificadas com 
o número de ordem da linha e da planta 
dentro de cada linha. A definição do 
momento da colheita baseou-se no 
tamanho dos frutos, onde estes foram 
diariamente verificados e colhidos quan-

do apresentaram a coloração de verde 
para verde azulado. Os frutos colhidos 
foram colocados em sacos de papel e 
identificados, para posterior determi-
nação, em cada colheita, do número de 
frutos colhidos por planta e da fitomassa 
fresca, empregando-se balança digital 
com precisão de um grama.

Utilizou-se a metodologia Box-Cox 
(Box & Cox, 1964) para o conjunto de 
funções potências, a fim de encontrar a 
transformação para estabilizar ou redu-
zir a variabilidade existente e normalizar 
os resíduos. Como para valores nulos, 
a família de transformações de Box-
Cox fica restrita, utilizou-se a variável 
somada a uma constante. Adotou-se o 
procedimento proposto por Yamamura 
(1999), com o parâmetro c= 0,5, gerando 
assim as expressões:

 , e

que é a família de transformações Box-
Cox, acrescida do parâmetro c= 0,5.

Para a escolha da melhor potência λ, 
foram considerados valores no intervalo 
[-2, 2], conforme descrevem Draper & 
Smith (1981), sendo substituídos nas 
expressões:

, para    ou 

, para  
e m  a  q u a n t i d a d e  ( c o n s t a n t e ) 

( )NNYYYYG
1

321 ...=  é um estimador 
da média geométrica de iY  ou seja, 
do conjunto de dados e o jacobiano 

, gerando valores transfor-
mados (Z(λ)) para cada variável.

Foi realizada a análise de variância 
para cada variável transformada e para 
cada valor de λ, adotando o delineamen-
to em blocos ao acaso em faixas, com o 
modelo matemático descrito por: Yijk = 
m + bj + Ai + eaij + Dk + edjk + ADik + eijk, 
onde Yijk = valor da variável observada, 
bj= efeito aleatório do bloco j (linhas de 
cultivo), Ai= efeito fixo do fator A (posi-

Transformação box-cox em experimentos com pimentão em ambiente protegido
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ção da planta na linha de cultivo) em fai-
xas horizontais, eaij= efeito aleatório da 
interação entre o bloco j e o fator A em 
faixas (erro A), Dk= efeito fixo do fator 
D (colheitas realizadas) em faixas ver-
ticais, edjk= efeito aleatório da interação 
entre o bloco j e o fator D em faixas (erro 
D), ADik= interação entre os i níveis do 
fator A e os k níveis do fator D e eijk= 
erro experimental. Os tratamentos foram 
simulados com a combinação das 70 
plantas em cada linha de cultivo com as 
10 colheitas realizadas. Para determinar 
o estimador de máxima verossimilhança 
(Lmax), substituiu-se a soma de quadrados 
residual (SSE(λ)), encontrada para cada 
valor de λ usado, na expressão:

sendo que o melhor λ foi escolhido de 
maneira que maximizasse Lmax.

Foram obtidas as medidas descri-
tivas e a análise de variância para as 
variáveis, antes e após o uso de transfor-

mação, aplicando o teste de Bartlett para 
verificar se a transformação foi eficiente 
para satisfazer a homocedasticidade das 
variâncias residuais, após eliminação 
do efeito de bloco e, finalmente, foi 
realizada a análise dos resíduos antes e 
após a transformação. Para a análise dos 
dados foi adotado 5% de probabilidade 
de erro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A frequência de valores zero, obtidos 
nas colheitas para as variáveis número e 
fitomassa de frutos de pimentão, variou 
em torno de 40% no inverno/primavera 
(I/P) e 35% no verão/outono (V/O). 
Esse comportamento indica que a maior 
variabilidade para as variáveis estuda-
das foi obtida na estação de cultivo I/P, 
concordando com os resultados obtidos 
por Lúcio et al. (2003) e Lorentz et 
al. (2005). Essa heterogeneidade das 
variâncias no I/P deve-se, principal-

mente, à grande variabilidade existente 
entre o crescimento das plantas e dos 
frutos, causada pelas maiores variações 
nas condições ambientais no ambiente 
protegido, tais como temperatura do 
ar, radiação solar global, nebulosidade 
e umidade relativa do ar, que afetam o 
crescimento dos frutos e a definição do 
ponto de colheita dos mesmos. Na cul-
tura do pimentão, os frutos surgem em 
dias diferentes de uma planta para outra, 
de acordo com a formação das novas 
brotações que despontam no decorrer do 
desenvolvimento das plantas, provocan-
do um crescimento desuniforme entre os 
frutos (Lorentz et al., 2005). Assim, a 
heterogeneidade das variâncias é devida, 
principalmente, ao amadurecimento pre-
coce ou tardio de alguns frutos, causados 
por alterações nas condições fisiológicas 
ou condições ambientais adversas, mais 
proeminentes na estação I/P.

O valor da potencia λ que mini-
mizou a raiz do quadrado médio do 
erro (RQME) foi de -0,25 (Tabela 1), 

Tabela 1. Função de máxima verossimilhança (Lmax) e raiz do quadrado médio do erro (RQME) obtidos pelo procedimento Box-Cox na 
escolha da potência λ, para as variáveis número de frutos (nF) e fitomassa fresca de frutos (FFF), em gramas, de pimentão cultivado em 
ambiente protegido nas estações sazonais verão/outono (V/O) e inverno/primavera (I/P) (function of maxim verisimilitude (Lmax) and root of 
the mean square of the error (rQME) obtained by the procedure Box-Cox in the choice of the potency λ, for the variables number of fruits 
(NF) and fresh biomass of fruits (FFF), in grams, of green pepper cultivated in protected environments carried out in summer-fall (V/O) or 
winter-spring (I/P) season). Santa Maria, UFSM, 2009.

λ
V/O I/P

NF FFF NF FFF

Lmax RQME Lmax RQME Lmax RQME Lmax RQME

-2,00 -54278,4 54,0 -48140,6 34,4 -42780,2 50,9 -38005,6 32,8
-1,75 -48503,8 35,3 -43174,9 23,9 -38252,0 33,6 -33999,5 22,7
-1,50 -42995,9 23,6 -38496,2 16,9 -33932,7 22,6 -30223,5 16,1
-1,25 -37844,3 16,1 -34177,8 12,3 -29890,9 15,6 -26743,7 11,7
-1,00 -33184,6 11,5 -30322,8 9,3 -26231,4 11,1 -23653,5 8,8
-0,75 -29223,8 8,6 -27082,4 7,3 -23114,9 8,4 -21087,4 6,9
-0,50 -26260,8 6,9 -24678,9 6,1 -20777,9 6,7 -19235,5 5,9
-0,25 -24657,3 6,1 -23415,5 5,6 -19513,2 6,0 -18339,6 5,4
0,00 -24698,3 6,1 -23614,5 5,7 -19561,8 6,0 -18633,0 5,5
0,25 -26413,4 7,0 -25454,8 6,5 -20963,1 6,9 -20221,2 6,4
0,50 -29570,2 8,8 -28842,8 8,3 -23537,6 8,7 -23010,4 8,3
0,75 -33842,8 12,0 -33485,9 11,7 -27022,2 12,0 -26775,3 11,7
1,00 -38948,5 17,5 -39065,9 17,6 -31185,6 17,5 -31277,6 17,7
1,25 -44680,8 26,7 -45333,1 28,0 -35858,3 26,9 -36327,7 28,1
1,50 -50894,9 42,1 -52113,2 46,0 -40921,1 42,9 -41789,8 46,4
1,75 -57487,3 68,3 -59287,2 78,0 -46289,4 70,2 -47569,2 79,0
2,00 -64382,4 113,4 -66771,4 135,1 -51901,7 117,6 -53598,3 137,4
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indicando que a melhor transformação 
para os dados é o inverso da raiz quarta 
(

52,0y−
). Nesse caso, de acordo com Box 

& Cox (1964), a expressão:

,  p a r a  ; 

, para λ=0 com Y>0 

é equivalente a , para

 e , para λ=0 quan-
do a análise de variância é invariante 
com transformações lineares. A relação 
direta entre as variáveis fitomassa e 
o número de frutos colhidos pode ter 
sido um dos motivos para o qual se 
tem o mesmo valor λ para essas duas 
variáveis.

As medidas descritivas para o peso 
e o número de frutos sem e com o 
acréscimo da constante, antes e após a 
transformação, indicam que ao se aplicar 
a transformação na variável acrescida 
da constante houve uma redução no 
coeficiente de variação, de 78% e de 
79% na variável número de frutos no 
I/P e V/O, respectivamente, e de 92% 
e 83% para fitomassa de frutos no I/P 
e V/O, em comparação à variável ori-
ginal mais 0,5, indicando uma redução 
da variabilidade dos dados (Tabela 2). 
Essa redução é interessante, pois a dimi-
nuição no desvio padrão foi muito mais 
evidente que o aumento na estimativa da 
média para o número de frutos, o que se 
espera de uma transformação de dados 
para homogeneizar variâncias.

Pelos resultados obtidos nas análises 
de variância para o número e a fitomassa 

fresca de frutos para as duas épocas de 
cultivo, houve também uma redução no 
quadrado médio do erro (QME) após o 
uso da transformação, da ordem de 25% 
e de 12% na estação V/O, respectiva-
mente, para número e fitomassa fresca 
de frutos e de 98% na estação I/P para 
as duas variáveis estudadas (Tabela 2). 
Este resultado é importante, pois quanto 
maior o erro, menor a probabilidade de 
se encontrarem diferenças significativas 
entre médias de tratamentos. Portanto, 
a transformação inversa da raiz quarta 
para o número e o peso de frutos de pi-
mentão permitiu uma redução na varia-
bilidade, principalmente na estação que 
apresentou maior frequência de valores 
zero para as variáveis em estudo. Esse 
resultado também foi obtido por Couto 
et al. (2009) estudando a cultura da 
abobrinha italiana, com a transformação 
raiz quarta, evidenciando a eficácia da 
metodologia de transformação de dados 
na homogeneidades das variâncias.

A transformação inversa da raiz 
quarta não foi eficiente para adequar 
os dados à pressuposição da homoge-
neidade das variâncias, pois pelo teste 
de Bartlett rejeitou-se a hipótese de 
homocedasticidade para o número e a 
fitomassa de frutos nas duas estações 
de cultivo, apesar da redução no valor 
do χ2 calculado para as duas variáveis 
avaliadas. Sabe-se que muitas circuns-
tâncias podem interferir na violação da 
pressuposição de homogeneidade de 
variância. Nesse trabalho, as variáveis 
avaliadas apresentaram melhoras signi-
ficativas ao atendimento à normalidade 

dos erros com os dados transformados 
para ambas as variáveis (Figura 1). 
Mesmo rejeitando-se a hipótese de 
homocedasticidade destes, o nível de 
probabilidade apresentado no teste, 
após a transformação foi de p= 0,0615, 
muito próximo do adotado no estudo 
(p<0,05). A transformação inversa 
da raiz quarta também proporcionou 
a menor relação entre RQME e Lmax, 
indicando a melhor condição possível 
para transformação dos dados e homo-
geneidade dos erros. Mesmo não sendo 
confirmada a homogeneidade das va-
riâncias, a transformação inversa da raiz 
quarta é uma possibilidade que permite 
estabilizar a variância ou, pelo menos 
reduzi-la, auxiliando nas análises esta-
tísticas e interpretações dos resultados 
deste tipo de experimento com múltiplas 
colheitas, sem comprometer a precisão 
experimental.

Para o número e a fitomassa fresca 
de frutos, avaliados em colheitas por 
planta, em experimentos com a cultura 
do pimentão em ambiente protegido, a 
transformação indicada é a inversa da 
raiz quarta.
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Figura 1. Resíduos (Residual) em função do valor normal (Expected normal value) para 
número de frutos (A) e fitomassa fresca de frutos (B) antes e após a transformação, em pi-
mentão cultivado em ambiente protegido nas estações sazonais verão/outono (V/O) e inverno/
primavera (I/P) (normal-plot for number of fruits (A) and fresh biomass of fruits (B) before 
and after the transformation, in green pepper cultivated in protected environments during 
summer-fall (V/O) or winter-spring (I/P) seasons). Santa Maria, UFSM. 2009.
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A partir do final do século passado, 
políticas públicas que contribuís-

sem para reduzir a pobreza e aumentar 
o consumo familiar de alimentos tanto 
em termos de qualidade, quanto em 
quantidade, passaram a ter maior ênfase. 
O Programa de Agricultura Urbana e Pe-

CASTELO BRANCO M; LIZ RS; ALCÂNTARA FA; MARTINS HAG; HANSON JC. 2011. Agricultura apoiada pela comunidade: poderia a experiência 
dos agricultores americanos ser útil para os agricultores urbanos brasileiros? Horticultura Brasileira 29: 43-49.

Agricultura Apoiada pela Comunidade: poderia a experiência dos 
agricultores americanos ser útil para os agricultores urbanos brasileiros?
Marina Castelo Branco1; Ronaldo S de Liz2; Flávia A Alcântara3; Hélio AG Martins4; James C Hanson5

1Embrapa Sede-DPD, SAIn Parque rural, Av. W3 norte (final), 70770-901 Brasília-DF; 2Embrapa Hortaliças, C. Postal 218, 70359-970 
Brasília-DF; 3Embrapa Arroz e Feijão, C. Postal 179, 75375-000 Sto. Antonio de Goiás-GO; 4UnB, Campus Darci Ribeiro, Asa Norte 
79919-970 Brasília-DF; 5Extension Economist, Agricultural & Resource Economics (AREC) 2200 Symons Hall, Univ. of Maryland Col-
lege Park, MD 20742 USA; castelo@embrapa.br; alcantara@cnpaf.embrapa.br; setti@cnph.embrapa.br; helio@unb.com.br; jhanson@
arec.umd.edu

RESUMO
O projeto “Agricultura Apoiada pela Comunidade” (AAC) é 

uma alternativa de mercado utilizada na Europa e nos EUA. Neste 
mercado alternativo, os produtores oferecem a sua produção aos 
consumidores, sob a forma de cestas de alimentos, alguns meses 
antes de iniciarem a produção de suas culturas. Algum tempo depois, 
durante alguns meses, os consumidores irão receber os produtos. 
Atualmente, diversos países têm uma parcela significativa da sua 
população vivendo na pobreza. Por isso, diversas políticas públicas 
foram desenhadas nesses países com o objetivo de reduzi-la. O 
estímulo à agricultura urbana é uma dessas políticas. No entanto, 
frequentemente, os produtores urbanos pobres têm dificuldades para 
adquirir os insumos necessários para manter a sua produção. O apoio 
contínuo do governo local associado ao apoio contínuo da comuni-
dade local poderia ajudar esses produtores a manter o seu sistema 
de produção. E, para esses agricultores urbanos pobres, o projeto 
AAC poderia ser um meio alternativo de organização. O objetivo 
desse trabalho foi obter algumas informações sobre o projeto AAC 
nos EUA e avaliar se consumidores e produtores urbanos pobres de 
uma cidade brasileira de baixa renda aceitariam se engajar neste tipo 
de projeto. Os produtores americanos envolvidos no projeto AAC 
em geral cultivavam uma área inferior a 2 ha, ofereciam diferentes 
tipos de hortaliças aos consumidores por pelo menos quarto meses e 
geralmente usavam práticas de produção orgânica. No entanto, havia 
dificuldades para a manutenção do projeto, sendo o planejamento 
da produção e a dificuldade de sua manutenção ao longo do tempo 
os maiores problemas. Alguns consumidores da cidade brasileira 
pesquisada se mostraram dispostos a participar deste tipo de projeto 
principalmente pela possibilidade de receberem alimentos frescos e 
produzidos organicamente. No entanto, o mesmo não ocorreu com os 
produtores urbanos pobres da cidade. E a razão principal para isso foi 
a impossibilidade deles garantirem a produção. Pesquisas posteriores 
deverão avaliar se a melhoria do sistema de produção poderia levar 
esses agricultores a se engajarem neste tipo de projeto.

Palavras-chave: agricultura urbana, redução da pobreza, organização 
alternativa.

ABSTRACT
Community Supported Agriculture: could the experience of 

American farmers be useful to Brazilian urban farmers?

Community Supported Agriculture (CSA) is an alternative food 
market used in Europe and in the USA. In this alternative market, 
farmers offer their production to consumers in the form of shares some 
months before they begin to produce their crops. Sometime later, 
during some months, consumers will receive the goods. Nowadays, 
several countries have a significant portion of their population that 
lives in poverty. Several public policies have been designed to reduce 
poverty in these countries and the stimulus to urban agriculture 
is one of these policies. However, poor urban farmers frequently 
have difficulties to purchase the inputs to continue with their 
food production. The continuous support of the local government 
associated to the continuous support of the local community could 
help those farmers to maintain their urban production. And for those 
poor urban farmers a CSA could be an alternative way of organization. 
The objective of this work was to get some information of CSAs 
from USA and find whether consumers and urban farmers from a 
poor Brazilian town would like to be engaged in this type of project. 
American CSAs generally occupied an area smaller than 2 ha, offered 
consumers different types of vegetables for at least four months and 
most of them used practices of organic production. However, there 
were several difficulties to run this project and the most important 
ones were planning and maintaining the production system. Some 
consumers from a town in Brazil were willing to engage in a CSA 
project mainly because they would receive fresh and organic products. 
Yet, poor urban farmers from this town did not show willingness to 
engage in a CSA project. Their main reason was that they were not 
able to control their production system. Further research could try to 
find if an improvement in the production system could lead farmers 
to engage in this type of project.

Keywords: urban agriculture, poverty reduction, alternative 
organization.
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riurbana desenvolvido pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate 
a Fome faz parte dessa política. O finan-
ciamento desses projetos, por meio de 
parcerias com prefeituras, oferece apoio 
técnico e social a agricultores urbanos e 
periurbanos de baixa renda. Os projetos 

financiados devem, entre outros aspec-
tos, “promover a agroecologia, o con-
sumo com hábitos saudáveis, o respeito 
à diversidade étnica, racial e cultural, a 
equidade de gênero e a participação, em-
poderamento e autonomia do/as agricul-
tores urbanos e periurbanos” (Ministério 
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do Desenvolvimento Social e Combate 
a Fome, 2009). Outras instituições 
governamentais federais, estaduais e 
municipais, além de ONGs, também 
financiam esse tipo de projeto.

No entanto, os recursos disponíveis 
para a manutenção dos projetos no longo 
prazo é muitas vezes incerto; mudanças 
de governo podem eliminar os recursos 
disponíveis para a agricultura urbana 
(Villas Bôas, 2006). Em outros casos, 
os projetos são financiados por um curto 
período de execução, normalmente dois 
a três anos. Em qualquer um desses 
casos, o resultado é que os agricultores 
urbanos não conseguem manter-se na 
atividade devido à limitação de capital. 
Com isso, os projetos não atingem um 
dos objetivos da política delineada pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate a Fome: a autonomia. A 
regulamentação da agricultura urbana 
poderia impedir que mudanças de gover-
no afetassem o andamento dos projetos. 
O crédito bancário cooperativo poderia 
ser uma alternativa para a obtenção de 
capital quando os projetos acabam. Por 
exemplo, o Banco Palmas, no Ceará, 
concedia financiamento a agricultores 
urbanos sem a necessidade de pré-requi-
sitos como consulta a cadastros, verifi-
cação de renda ou garantias (Segundo, 
2002). Essa organização alternativa de 
acesso ao crédito poderia ser viabilizada 
em alguns locais, mas não em outros, 
devido às dificuldades inerentes à sua 
organização (necessidade de pessoal 
especializado entre outros). Assim 
sendo, para a busca da autonomia dos 
produtores urbanos e periurbanos, outras 
formas de organização social, que envol-
vessem agricultores, governos, OnG’s 
e a comunidade local, ou seja, os con-
sumidores, poderia ser uma alternativa. 
A experiência de outros países poderia 
contribuir para essa organização.

Uma alternativa poderia ser o mer-
cado alternativo de incentivo à produ-
ção local de alimentos, adotado nos 
Estados Unidos e Europa e denominado 
“Agricultura Apoiada pela Comunida-
de (AAC)”. Na década de 1970 esse 
mercado foi introduzido, a partir da 
experiência européia, nos Estados Uni-
dos. Ele é basicamente um acordo entre 
agricultores e consumidores, onde os 
agricultores oferecem a sua produção 

aos consumidores, sob a forma de cestas 
de hortaliças, alguns meses antes que os 
produtos comecem a ser cultivados. Pos-
teriormente, em um mês pré-acordado, 
e por um período de tempo definido, os 
consumidores recebem os seus produtos. 
Isso permite que os agricultores obte-
nham o capital necessário à manutenção 
de sua produção, sem necessidade de 
acesso a algum tipo de crédito bancário 
(Cooley & Lass, 1998). Em 2007, o 
Censo Agrícola norte-americano veri-
ficou que 12.549 agricultores estavam 
envolvidos nesse mercado alternativo 
(National Agricultural Statistics Service, 
2009).

Assim sendo, o objetivo desse tra-
balho foi descrever a organização do 
mercado alternativo AAC nos Estados 
Unidos, sob o ponto de vista dos agri-
cultores, e verificar a sua aceitação por 
agricultores e consumidores urbanos 
da cidade de Santo Antônio do Des-
coberto, uma cidade de baixa renda do 
estado de Goiás. Para responder a essas 
perguntas, primeiro foi conduzida uma 
pesquisa com agricultores americanos 
que participavam do mercado em diver-
sos estados americanos. Após isso foi 
avaliada a disposição de consumidores 
e agricultores urbanos em participar de 
um projeto desse tipo em Santo Antônio 
do Descoberto.

Mas qual a razão da escolha da cida-
de de Santo Antônio do Descoberto para 
essa avaliação? Essa cidade, localizada a 
48 km de Brasília, é caracterizada como 
cidade dormitório. Os trabalhadores des-
sa cidade são geralmente trabalhadores 
com baixa qualificação e de baixa renda 
(Castelo Branco et al., 2006).

Em 2004, com a conjuntura favorá-
vel à implantação de políticas públicas 
de redução da pobreza, o governo 
municipal disponibilizou um terreno 
abandonado para a implantação de uma 
horta urbana. No período 2004-2007, 
com o apoio da Embrapa Hortaliças e do 
CNPq, 25 famílias cultivaram, em lotes 
individuais de 300 m2, mais de 20 tipos 
de hortaliças. Uma parte da produção 
era usada para consumo o que levou a 
melhoria da dieta das famílias. O exce-
dente de produção era comercializado 
diretamente aos residentes da cidade ou 
em supermercados locais, o que gerou 
aumento na renda das famílias de apro-

ximadamente 20%. A renda obtida com a 
comercialização das hortaliças era quase 
toda usada para o atendimento das ne-
cessidades básicas das famílias (Castelo 
Branco, 2007; Oliveira & Santos, 2007). 
Em 2008, já sem o auxílio dos parceiros 
externos à cidade, e com apoio errático 
do governo local, o projeto era ainda 
uma atividade informal. Nessa época 
contava com 13 famílias. No início de 
2009, apenas oito famílias participavam 
do projeto. A redução no número de 
famílias ocorreu por vários motivos: al-
guns agricultores se mudaram da cidade, 
outros encontraram um melhor trabalho 
formal ou informal, outros não tinham 
capital para cultivar seus lotes e outros 
simplesmente desistiram de participar. 
Os agricultores que continuavam na 
horta tinham dificuldades para adquirir 
os insumos necessários à produção. 
É problema comum nos países em 
desenvolvimento agricultores pobres 
tentando cultivar suas terras com pou-
co suporte financeiro e governamental 
(Pessôa, 2006; Villas-Bôas, 2006). As-
sim, projetos que busquem viabilizar a 
autonomia financeira desses produtores 
podem ser uma estratégia para a redução 
da pobreza no longo prazo. O mercado 
alternativo “Agricultura Apoiada pela 
Comunidade” poderia ser então uma 
das estratégias a ser utilizada para a 
viabilização desses projetos.

MATERIAL E MÉTODOS

Entendendo o projeto “Agricultu-
ra Apoiada pela Comunidade (AAC)” 
- Inicialmente foram selecionados 23 
estados americanos para esse trabalho, 
usando como critério os aspectos de 
relevância econômica e região do país. 
Foram selecionados os estados de Ala-
bama, Arizona, Califórnia, Colorado, 
Delaware, Flórida, Georgia, Iowa, Ken-
tucky, Louisiana, Maryland, Michigan, 
Mississipi, Montana, Nebraska, Novo 
Mexico, New York, Carolina do Sul, 
Oklahoma, Pensilvânia, Texas, Utah e 
Virginia.

No endereço www.localharvest.org/
csa estavam registrados 1.200 agricul-
tores que participavam desse mercado 
alternativo. Usando essa base de dados 
foram enviados 570 questionários 
para todos os agricultores dos estados 
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selecionados, via Internet, entre 9/10 e 
11/12/08. Perguntas sobre a área total 
da fazenda e a área desta destinada 
à produção de hortaliças, número de 
cestas de hortaliças oferecidas, formas 
de distribuição das cestas e sistema de 
produção eram as perguntas principais. 
Informações sobre o número de anos 
de participação no mercado, período de 
produção e número de hortaliças ofereci-
das nas diferentes estações do ano foram 
retiradas diretamente da página de cada 
organização. Para a análise de dados foi 
utilizada a estatística descritiva.

Disposição dos consumidores de 
Santo Antônio do Descoberto de parti-
cipar do mercado alternativo “AAC” 
- Uma pesquisa, usando um questionário 
semi-estruturado, foi feita na cidade em 
03/09. Informações relacionadas a tama-
nho da família, renda familiar mensal, 
tipos de hortaliças consumidas e desejo 
de participar nesse tipo de projeto foram 
as perguntas principais. Para a determi-
nação do desejo dos consumidores de 
participar nesse projeto, foi explicado 
inicialmente que diferentes hortaliças 
orgânicas seriam produzidas na horta 
urbana local e eles teriam que adquirir 
uma cesta com hortaliças diversas, com 
uma antecedência de dois meses. Após 
essa pergunta, os consumidores foram 
inquiridos se aceitariam participar do 
mercado, ainda que isso envolvesse o 
risco de receber cestas diferentes a cada 
semana.

Uma amostra de 31 potenciais con-
sumidores foi escolhida ao acaso em 
uma rua localizada a 3,5 km da horta 
urbana. A área escolhida era considerada 
bem desenvolvida e contava com toda a 
infraestrutura básica. Isso significa que 
nessa área deveriam estar famílias que 
consumiam hortaliças regularmente. 
Outras áreas da cidade não eram tão 
desenvolvidas e o consumo de hortaliças 
era bastante limitado (Castelo Branco et 
al., 2006). Para a análise dos dados foi 
utilizada a estatística descritiva.

Disposição dos agricultores urba-
nos de Santo Antônio do Descoberto 
de participar do mercado alternativo 
“AAC” - uma pesquisa, usando um 
questionário semi-estruturado, foi rea-
lizada na horta comunitária em 04/09. 
Apenas seis dos oito agricultores foram 
encontrados. Foram coletadas infor-

mações sobre o sistema de produção, 
tipos de hortaliças cultivadas, destino 
da produção e disposição de participar 
no mercado alternativo. A explicação do 
projeto fornecida a esses produtores foi 
a mesma explicação inicial fornecida 
aos consumidores e descrita no item 
anterior. Para a análise dos dados foi 
utilizada a estatística descritiva.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entendendo o projeto “Agricultu-
ra Apoiada pela Comunidade (AAC)” 
- Do total de 570 questionários enviados, 
108 (19%) foram respondidos; 57% dos 
questionários foram recebidos um dia 
após o envio dos mesmos. Isso sugere 
que nesse tipo de pesquisa uma alta 
proporção dos questionários deve ser 
respondida imediatamente. Isso poderia 
ocorrer pela disponibilidade de tempo 
do respondente ou pelo interesse em 
responder as perguntas.

Com referência ao tempo de partici-
pação no mercado alternativo, 53% dos 
agricultores participavam há menos de 
quatro anos e 15% há mais de 10 anos, 
o que denota que a maioria dos parti-
cipantes era relativamente nova. Em 
relação à área total das propriedades, 
79% das fazendas tinham menos de 20 
ha. 74% das áreas destinadas à produção 
de hortaliças para o mercado alternati-
vo ocupava uma área de menos de 2 
ha (Figura 1). Resultados semelhantes 

foram obtidos por Oberholtzer (2004) 
e Tegtmeier & Duffy (2005) quando 
avaliaram o mercado alternativo AAC 
em algumas regiões americanas.

As cestas continham seis a 15 tipos 
de hortaliças diferentes e eram distri-
buídas aos consumidores em períodos 
variados do ano. Fazendas localizadas 
no sul, devido às condições climáticas 
favoráveis, atendiam os consumidores 
durante todo o ano. Já as fazendas lo-
calizadas no norte, pelas mesmas razões 
climáticas, atendiam os consumidores 
por um período de quatro a seis meses.

O número de cestas comercializadas 
foi variável. Aproximadamente 80% dos 
agricultores comercializavam menos de 
50 cestas/ano. Diferenças no número de 
cestas comercializadas foram observa-
das entre produtores com a mesma área 
de cultivo (Figura 2). Essas diferenças 
podem ter ocorrido por várias razões. A 
primeira poderia ser o número de hor-
taliças comercializadas em cada cesta, o 
que significa que, quanto mais produtos 
em uma cesta, menor a área de cultivo 
para cada produto. Uma segunda razão 
poderia ser a diferença entre sistemas de 
produção, o que resultaria em diferentes 
produtividades (Cooley & Lass, 1998).

Os agricultores adotaram diferentes 
maneiras para distribuir as suas cestas: 
na fazenda, em pontos de distribuição 
nas cidades ou entrega em domicílio. 
Distribuição na fazenda (32,3% dos 
agricultores) ou combinação de distri-

Figura 1. Área da fazenda e área do mercado alternativo “agricultura apoiada pela comu-
nidade. (n=92) (farm area and community suppported area). College Park, Universidade de 
Maryland, 2008.
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buição na fazenda e nas cidades (28,4% 
dos agricultores) foram as formas mais 
comuns. A entrega em domicílio foi 
realizada por apenas 7,8% dos produ-
tores.

O número de cestas distribuídas pelo 
produtor e a distância da cidade certa-
mente foram fatores que influenciaram 
no tipo de distribuição adotada. Um 
produtor comentou que “minha fazenda 
está a 90 km da cidade e eu tenho muitos 
consumidores. Você já imaginou todas 
essas pessoas vindo aqui? Os problemas 
ambientais poderiam aumentar, devido 
ao aumento do consumo de combus-
tíveis”. Esse aumento no consumo de 
combustíveis certamente aumentaria as 
emissões de CO2 e teria como conse-
quência um maior custo ambiental. Para 
um exemplo, imaginemos as seguintes 
situações: 

Situação 1: 100 pessoas viajam 1600 
km/semana (16 km/pessoa) para pegar a 
cesta durante 22 semanas. Essas pessoas 
usam um veículo que faz 10,5 km/L de 
gasolina, o que significa que 8 kg de 
CO2 são emitidas para cada litro de ga-
solina consumido (http://www.epa.gov/
otaq/climate/420f05001.htm). O custo 
ambiental da emissão de 1 ton de CO2 
foi estimado em US$5,00 (Sohngen & 
Sedjo, 2006), sendo que US$1,00 valia 
em 28/06/10, de acordo com o Banco 
Central, R$1,78.

Situação 2: as mesmas 100 cestas 
são distribuídas na cidade e as mesmas 

100 pessoas vão buscá-las caminhando. 
O agricultor viaja 16 km/semana e uti-
liza uma van que consome um litro de 
gasolina a cada 7 km.

Situação 3: a situação é semelhante 
a situação 2, no que se refere ao deslo-
camento do produtor, mas os consumi-
dores viajam 3 km usando o mesmo tipo 
de veículo da situação 1 para pegarem 
as suas cestas.

A Tabela 1 fornece os resultados da 
análise das três situações, e a hipótese 
do produtor é confirmada. O custo 
ambiental de distribuição das cestas 
na fazenda foi 66 vezes maior do que 
o custo ambiental de distribuição na 
cidade, onde os consumidores pegavam 
as suas cestas caminhando. Pirog & Ras-
mussen (2008) encontraram resultados 
semelhantes no que se refere à emissão 
de CO2 ocasionada pelos diferentes tipos 
de distribuição de cestas.

A produção orgânica foi a produção 
predominante, sendo que a produção não 
certificada era predominante (Figura 3). 
Diversas razões foram apontadas pelos 
produtores para não certificarem seus 
produtos: alto custo da certificação e 
um grande número de documentos que 
demandavam um tempo excessivo para 
serem preenchidos foram as principais. 
Isso porque os documentos deveriam 
conter informações sobre “a história 
de uso da terra, planos de rotação de 
culturas, manejo de solo e pragas, fontes 
de sementes, insumos usados para cada 

cultura, sistema de plantio, produção, 
tecnologia de colheita e registro de 
vendas e selos de certificação” (Baier, 
2005). Como o mercado alternativo 
AAC permitia uma relação direta entre 
produtores e consumidores, a certifi-
cação não era considerada importante 
pelas partes.

A participação no mercado alter-
nativo apresentava várias vantagens. 
Alguns produtores consideraram como 
vantagens apenas os benefícios priva-
dos. Segundo um produtor “é o único 
meio de obter o capital para produção”. 
Outros produtores consideraram benefí-
cios sociais, econômicos e ambientais. 
Um produtor comentou que “era a 
maneira de se fazer dinheiro enquanto 
se produzia boa comida para as pessoas 
que conhecia, com reduzido impacto 
ambiental”. Outro comentou que “o 
modelo do projeto combinava com a 
sua personalidade e permitia que ele 
se conectasse com a comunidade e co-
laborasse em sua construção. Além do 
mais ele tinha a oportunidade de educar 
as pessoas sobre a importância da agri-
cultura local para o desenvolvimento da 
comunidade”.

No entanto, ainda que o mercado 
alternativo apresentasse vantagens, 
algumas dificuldades também eram 
encontradas. Entre elas podemos citar a 
pressão para produzir grande variedade 
de hortaliças por um longo período de 
tempo, a necessidade de planejar bem a 
produção para evitar a falta ou o excesso 
de produtos e a necessidade de satisfazer 
o desejo dos consumidores em alguns 
itens. Mas a dificuldade principal era, 
sem dúvida nenhuma, o planejamento 
da produção, uma vez que os agricul-
tores não podiam prever a ocorrência 
de pragas, doenças ou inundações com 
antecedência.

Em resumo o mercado alternativo 
AAC apresenta dificuldades e vanta-
gens. Ele pode garantir o capital inicial 
para produção, aumentar a produção de 
alimentos locais de boa qualidade com 
menor impacto ambiental, melhorar a 
relação no interior da comunidade e 
incrementar a economia local. Por outro 
lado, há uma dificuldade no planejamen-
to da produção. Para os agricultores ur-
banos pobres do Brasil, a possibilidade 
de obtenção de um capital adiantado e 

Figura 2. Número de cestas de hortaliças comercializadas pelos agricultores que participavam 
do mercado alternativo AAC (number of shares sold by CSAs). College Park, Universidade 
de Maryland, 2008.
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o apoio da comunidade poderiam ser 
fatores que colaborassem para a manu-
tenção da agricultura urbana no longo 
prazo. Para os consumidores, a possibi-
lidade de obter alimento fresco também 
poderia ser uma vantagem. Tendo em 
vista esses diferentes benefícios, foi 
avaliada a possibilidade de produtores 
e consumidores de Santo Antônio do 
Descoberto participarem desse mercado 
alternativo.

Disposição dos consumidores 
de Santo Antônio do Descoberto de 
participar do mercado alternativo 
“AAC” - Das 31 pessoas entrevistadas 
em Santo Antônio do Descoberto, 70% 
pertenciam a famílias com quatro a 
cinco pessoas e 90% delas era compos-
ta por trabalhadores que recebiam no 
máximo dois salários mínimos. Todos 
os entrevistados adquiriam hortaliças 
para consumo regularmente. Alface, 
tomate e cheiro verde eram os produtos 
mais consumidos, conforme observado 
anteriormente (Castelo Branco et al., 
2006). Apenas três consumidores en-
trevistados adquiriam produtos da horta 
urbana local, os quais eram levados às 
suas casas pelos agricultores. Por outro 
lado, os outros 28 entrevistados iam ao 
Mercado Central para realizarem as suas 
compras. Para todos esses consumidores 
o mercado alternativo seria então uma 
vantagem?

Dezenove consumidores (61%) 
responderam que aceitariam participar 
do mercado alternativo. A possibilidade 
de receber hortaliças frescas e a con-
veniência do acordo foram apontadas 
como as principais vantagens. Ou seja, 

foram apresentadas razões de cunho 
privado. Ajudar os produtores ou a co-
munidade, razões sociais, foram citadas 
por apenas dois consumidores. Este 
resultado foi semelhante ao obtido por 
O’Hara & Stagl (2002) que apontaram 
que razões sociais não eram as razões 
principais para a participação nos está-
gios iniciais desse mercado.

O risco da participação, isto é, a pos-
sibilidade de receber diferentes tipos de 
hortaliças ao longo do tempo do acordo, 
foi aceito por 18 consumidores. O risco 
foi aceito porque as famílias podiam 
consumir qualquer tipo de hortaliça e 
os respondentes consideraram que os 
produtores não poderiam prever o que 
aconteceria nas lavouras. Um consumi-
dor não aceitou os riscos porque “isso 
não seria vantajoso para mim”.

Os 12 consumidores (39%) que 
não aceitaram participar do mercado 
alternativo apresentaram diversas ra-
zões. Quatro consumidores alegaram 
que os agricultores urbanos não pro-
duziriam todos tipos de hortaliças que 
eles gostariam de consumir. Nesse caso 
eles ainda necessitariam ir ao Mercado 
Central. Cooley & Lass (1998) também 
encontraram que a restrição da oferta 
de produtos era um dos motivos pelos 
quais muitas famílias não participavam 
desse mercado. Quatro consumidores 
não aceitariam participar porque não co-
nheciam nem os produtores, nem a horta 
urbana. Pode ser que o conhecimento 
da horta e dos agricultores mudasse 
a opinião desses consumidores. Dois 
consumidores preferiam ir ao Mercado 
Central, já que esse era considerado o 

único passeio que faziam; um consu-
midor achava que os produtos da horta 
eram mais caros e um outro achava o 
projeto um acordo difícil.

Em resumo, os resultados mostraram 
que alguns consumidores poderiam 
participar do mercado alternativo. Con-
sumir vegetais frescos que chegavam da 
horta para a residência foram as princi-
pais vantagens apontadas.

Disposição dos agricultores urba-
nos de Santo Antônio do Descoberto 
de participar do mercado alternativo 
“AAC” - A área cultivada por cada pro-
dutor em 04/09 era menor que 200 m2. 
Como observado nos últimos três anos, 
a área de cultivo era reduzida na estação 
chuvosa (outubro a abril). A ocorrência 
de doenças era o principal fator que 
levava a essa redução. Por outro lado, a 
ausência desse problema na estação seca 
aumentava a área cultivada para 300 a 
500 m2/agricultor.

Ainda que os agricultores tivessem 
problemas para o cultivo de suas áreas, 
12 tipos de hortaliças, adaptadas às tem-
peraturas de verão e de ciclo curto, eram 
cultivadas nos lotes. O cultivo de hor-
taliças de ciclo curto é importante para 
esses agricultores porque elas aumentam 
a disponibilidade de alimentos ao longo 
do ano e geram renda rapidamente, o que 
contribui para garantir a sobrevivência 
da família (Gockowski et al., 2003).

A renda obtida pelas famílias com a 
comercialização dos produtos da horta 
era bastante variável. Duas famílias 
obtinham um salário mínimo/mês; três 
obtinham 0,25 salário mínimo/mês. A 
horta era considerada uma atividade que 

Tabela 1.  Simulação de parte dos custos ambientais associados a três maneiras distintas usadas pelos consumidores para pegar suas cestas 
de hortaliças (simulation of part of environmental costs of three different ways used by consumers to pick up their shares). Brasília, Em-
brapa Sede, 2010.

Situação Descrição Distância 
viajada (km)

Gasolina 
utilizada (L)

Emissões de 
CO2 (t)

Custo ambiental 
estimado1 (R$)

1 Cestas distribuídas na fazenda. 35.200 3.352 26,81 47,73

2
Cestas distribuídas em um local urbano e 
recolhidas por consumidores que se deslo-
cavam a pé.

352 50,28 0,40 0,72

3
Cestas distribuídas em um local urbano e 
recolhidas por consumidores que se deslo-
cavam de automóvel.

6952 678,85 5,43 9,67

1Foi utilizado o valor de US$5,00/t CO2 (Sohngen & Sedjo, 2006). US$1,00= R$1,78 em 28/06/2010.
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complementava a renda familiar, uma 
vez que todos os participantes tinham 
outros tipos de atividades remuneradas 
informais.

No que se refere ao uso de fer-
tilizantes na horta, três agricultores 
usavam cama de frango ou esterco de 
gado, um usava restos vegetais e o 
outro usava fertilizantes químicos. A 
cama de frango havia sido doada pela 
Embrapa Hortaliças em 2008 e o esterco 
havia sido doado pelo governo local em 
ocasiões esporádicas em 2008 e 2009. 
Dois agricultores recolhiam esterco nas 
fazendas da região e gastavam de uma a 
duas horas diárias nesse precário traba-
lho, que exigia grandes deslocamentos. 
Esses agricultores eram os de menor 
renda familiar no projeto. Apenas dois 
agricultores tinham capital próprio para 
adquirir adubo. Um comprava esterco de 
um fazendeiro da região e outro adquiria 
pequenas quantidades (1 kg por vez) de 
adubo químico. Assim, vemos que mui-
tos agricultores, embora trabalhassem 
longo tempo na horta, tinham pouco 
capital disponível e ainda dependiam da 
irregular contribuição do governo local, 
o que certamente afetava a continuidade 
da produção.

No que se refere à aquisição de 
sementes, o mesmo problema era obser-
vado. As sementes eram adquiridas de 
forma individual, em pequenos pacotes, 
o que aumentava o custo de produção. 
Em 2005-2006 tentou-se organizar 

um fundo comum para a aquisição de 
sementes, mas os seguintes problemas 
foram encontrados: a) os agricultores 
desejavam cultivar diferentes tipos de 
hortaliças; b) em algumas ocasiões 
alguns agricultores não tinham o ca-
pital necessário para o fundo. Tendo 
em vista os problemas encontrados, 
os agricultores decidiram que iriam 
adquirir individualmente as sementes, 
quando o subsídio governamental ao 
projeto acabasse.

Cinco produtores informaram que 
somente adquiriam as sementes “quan-
do tinham dinheiro sobrando”. Isso 
porque a maior parte da renda obtida 
com a venda de hortaliças era usada 
para atender as necessidades básicas da 
família. Isso significa que em algumas 
ocasiões, ainda que houvesse espaço 
para o cultivo de hortaliças, isso não 
ocorria.

Reuther & Dewar (2005) sugerem 
que, para evitar o problema da aquisição 
de sementes, os produtores deveriam 
produzir esse insumo. Em algumas oca-
siões os agricultores dessa horta urbana 
tentaram produzir sementes de quiabo 
e coentro. No entanto, eles concluíram 
que era necessário ocupar a terra por um 
longo período com culturas que não da-
vam um retorno econômico adequado e 
as sementes produzidas não tinham boa 
qualidade. A produção de sementes de 
boa qualidade demanda trabalho, terra 
e infraestrutura, fatores esses limitados 

na horta (Nascimento, 2005). Por essa 
razão, esses agricultores urbanos chega-
ram à conclusão que era melhor adquirir 
as sementes no mercado local.

Em resumo, foi observado que os 
agricultores dessa horta urbana, após 
terem sido capacitados e contarem com 
subsídios governamentais para produção 
entre 2004 e 2007, contavam em 2009 
com escasso apoio governamental, 
escassa organização social e limitado 
capital para manterem as suas lavouras, 
problemas semelhantes aos observados 
em outros locais (Monteiro & Monteiro, 
2006; Villas Bôas, 2006; Hampwaye et 
al., 2007).

Quando perguntados se aceitariam 
participar do mercado alternativo AAC, 
nenhum dos agricultores se mostrou 
interessado na idéia. A razão principal 
para a falta de interesse era a impossi-
bilidade de garantir a produção. A ga-
rantia da produção era uma das maiores 
dificuldades dos produtores americanos, 
como visto anteriormente. Não podemos 
esquecer que os agricultores americanos 
são mais educados e têm acesso a infor-
mações. Esse não era o caso desses agri-
cultores urbanos brasileiros. Eles tinham 
baixo nível educacional, limitado acesso 
a informações e assistência técnica.

Desse modo, a implantação de um 
projeto com assistência técnica, algum 
subsídio financeiro governamental e 
com envolvimento de técnicos que 
pudessem contribuir para a organização 
social da comunidade e a construção de 
uma rede cooperativa com a comunida-
de local, ou seja, com os consumidores, 
poderia contribuir para a sustentabilida-
de da horta urbana. Assim, a pergunta 
que se coloca é: se esses agricultores 
urbanos pobres tivessem o apoio go-
vernamental e da comunidade, poderia 
o mercado alternativo aqui apresentado, 
ser uma alternativa para atender a um 
dos principais objetivos do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate 
a Fome quando financia esses projetos, 
ou seja, poderia esse projeto viabilizar a 
autonomia dos produtores urbanos?
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Tomato (Lycopersicon esculentum) 
is a crop with high nutritional 

requirements and its production is 
influenced by the availability of nutrients 
(Ferreira et al., 2003), among other 
factors. These nutritional requirements 
are met through the use of nutrient 
sources which vary depending on the 
cultural practices adopted by the farmer. 
The use of conventional or organic 
sources of nutrients influence in different 
ways in the farm and, in a prominent 
way, in the yield and composition of 
fruits, in the nutrient dynamics and in 
the soil physical attributes (Toor et al, 
2006; Montemurro, 2009).

In this way, Toor et al. (2006) 
observed the influence of nutrient 
sources in the chemical composition 
and flavor of tomato fruits. The 
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ABSTRACT
The effect of alternative sources of nutrients was evaluated on 

yield, nutrition and fruit quality of tomato cv Santa Clara in an agro 
ecological system, under natural conditions in Montes Claros, Minas 
Gerais State, Brazil. The experimental design was of completely 
randomized blocks with seven treatments and four replications, 
using eight plants per experimental plot. The treatments comprised 
of 1) conventional fertilization with NPK; 2) organic compost + 
natural phosphate + rock dust, applied separately; 3) organic compost 
produced from the addition of natural phosphate and rock dust + green 
manure; 4) organic compost produced from the addition of rock dust 
+ natural phosphate + green manure; 5) organic compost produced 
from the addition of natural phosphate and rock dust + green manure; 
6) natural phosphate + rock dust; and 7) organic compost + natural 
phosphate + rock dust + green manure. The highest production was 
obtained using chemical fertilizers. There was no difference among 
the treatments regarding the content of foliar nutrients and fruit 
diameter, pH and total soluble solids. The use of mineral and organic 
fertilizers significantly reduced the incidence of soft rot and pests in 
comparison to the use of chemical fertilizers.

Keywords: Lycopersicon esculentum, organic fertilization, mineral 
nutrition.

RESUMO
Produção e nutrição do tomateiro com diferentes fontes de 

nutrientes

Com o objetivo de analisar fontes alternativas de nutrientes na 
produtividade, nutrição e qualidade dos frutos do tomateiro (Lyco-
persicon esculentum) cv Santa Clara, em sistema agroecológico, no 
período chuvoso, de setembro a janeiro, conduziu-se um experimento, 
em condições de campo, no município de Montes Claros-MG. O de-
lineamento experimental foi de blocos ao acaso, com sete tratamentos 
e quatro repetições. Os tratamentos foram 1) adubação convencional, 
com NPK; 2) composto orgânico + fosfato natural + pó-de-rocha, 
aplicados separadamente; 3) composto orgânico, produzido com a 
adição de fosfato natural e pó-de-rocha + adubação verde; 4) compos-
to orgânico, produzido com pó-de-rocha + fosfato natural + adubação 
verde; 5) composto orgânico, produzido com fosfato natural e com 
pó-de-rocha + adubação verde; 6) fosfato natural + pó-de-rocha e; 
7) composto orgânico + fosfato natural + pó de rocha + adubação 
verde. A maior produção foi obtida com o uso de adubos químicos e 
não houve diferença entre os tratamentos quanto aos teores foliares 
de nutrientes e diametro, pH e sólidos solúveis totais dos frutos. O 
emprego de adubos orgânicos e minerais reduziu significativamente 
a incidência de podridão bacteriana e o ataque de pragas no tomateiro 
em relação aos adubos químicos. 

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, adubação orgânica, 
nutrição mineral.

(Recebido para publicação em 5 de janeiro de 2010; aceito em 29 de outubro de 2010)
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same authors have reported greater 
uptake of macronutrients (N, P and 
K) in organically fertilized plants in 
comparison to plants grown with mineral 
solution. Moreover, Solaiman & Rabanni 
(2006) demonstrated agronomical and 
economic advantages of using organic 
fertilizers on the tomato crop.

Environmental impacts from the 
indiscriminate use of fertilizers and 
pesticides in agriculture, as manifested 
in cases of poisoning, contamination of 
waterways and air, and the successive 
increases in the prices of this inputs 
have been indicating to researchers, 
farmers and consumers the necessity of 
a more sustainable agriculture, which 
is expected to produce healthier food 
(Araujo et al., 2001; Tamiso, 2005; 
Wang, 2006).

Bes ides  the  benef i t s  of  the 
reutilization of nutrients and nutritional 
balance, the use of organic sources 
of nutrients has contributed to the 
improvement of soil physical, chemical 
and biological attributes (Rosen & 
Allan, 2007).

The objective of this research was 
to study the feasibility of using organic 
and mineral sources as an alternative to 
conventional chemical fertilizers used 
for nutrition and production of tomato in 
the rainy season in the region of Montes 
Claros, Minas Gerais State, Brazil.

MATERIAL AND METHODS

This research was carried out 
in a Red-Yellow Inceptisoil in an 
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experimental field at the Pradinho 
Community (area with 154 km2, 16º 
50’S and 43º 51’W, 16º 53’S and 43º 
52’W, 16º 53’S and 43º 52’W and 16º 
53’S and 43º 52’W), between December 
2006 and April 2007 in the county of 
Montes Claros, Minas Gerais State, 
Brazil. The main climate, according 
to the Köppen classification, is Aw - 
tropical of savannah with dry winter and 
humid summer. The native vegetation 
was the Brazilian savannah (also known 
as Cerrado), whose chemical analyses, 
determined according to Embrapa 
(1997), in the 0-20 cm layer were: pH= 
6.0; organic matter= 47.9 g dm-3; H+ + 
Al+3= 32.4 mmolc dm-3; Al= 0 mmolc 
dm-3; K+= 0.56 mmolc dm-3; P residual= 
37.5 mg L-1; P mehlich= 14.9 mg dm-3; 
Ca= 68.0 mmolc dm-3; Mg= 22.0 mmolc 
dm-3; Clay= 300 g dm-3; Silt= 340 g dm-3; 
Fine sand= 330 g dm-3, Coarse sand= 
30 g dm-3.

The experimental design was 
randomized blocks  wi th  seven 
treatments and four replications. Each 
plot consisted of 16 plants spaced 1.0 x 
0.5 m, and the useful plot consisted of 
the four central plants. The treatments 
consisted of the following fertilizations 
1) 30 g of 4-14-8 and four top-dressings 
applied each fifteen days 30 days after 
transplanting with 20 g of 20-05-20 per 
hole [this treatment corresponded to the 
conventional fertilization used by the 
growers of the Community of Pradinho 
(control treatment)]; 2) two liters of 
simple organic compost + 120 g of 
rock phosphate and 200 g of rock dust, 
applied separately in each hole; 3) green 
manure, two liters of organic compost + 
25 g Gafsa phosphate + 200 g of rock-
dust, applied separately in each hole; 
4) green manure, two liters of organic 
compost + 10.26 g of rock-dust + 120 
g of rock phosphate applied separately 
in each hole; 5) green manure and two 
liters of organic compost + 25 g of Gafsa 
phosphate + 10.26 g of rock-dust applied 
in each hole; 6) 120 g of phosphate + 
200 g of rock-dust, applied separately in 
each hole; 7) green manure, two liters of 
simple organic compost + 120 g of Gafsa 
phosphate + 200g of rock-dust, applied 
separately in each planting hole.

The simple organic compost 
consisted of cotton bolls and cattle 

manure in a 2:1 ratio, respectively. The 
composition of each material used in 
the production of the organic composts 
is presented in Table 1.

The soil tillage consisted of a 
plowing and a disking operation and the 
planting holes were prepared manually. 
The adopted irrigation system was the 
furrow irrigation, with an irrigation shift 
of two days.

In plots where green manure was 
applied, pigeon pea (Cajanus cajan 
(L.) Mill) was sown laterally to the 
planting rows of tomato, spaced 0.5 
m between rows and with a density 
of 20 seeds per meter, 60 days before 
application of other treatments and 
transplanting of tomato seedlings. The 
plants of pigeon pea were cut 150 days 
after its planting (flowering stage) and 
incorporated into the soil. The tomato 
fruits were harvested 120 days after 
their transplant.

The tomato plantlets, cv.Santa Clara, 
were produced in greenhouses, using 
trays containing commercial substrate 
(Plantmax®), and transplanted to the 
experimental area 27 days after sowing. 
One single stem of one plant per hole 
was tutored and periodically disprouted. 
The ends of the plants were removed 
when they reached 1.80 m height.

Spraying with extracts of neem 
(Azadirachta indica) and the release of 
Trichogramma sp. for controlling tomato 
pests were carried out. Biofertilizers and 
the Bordeaux mixture were used for 
disease prevention and for providing 
nutrients to plants, according to the 
methodology proposed by Fernandes 
et al. (2005).

The biofertilizer was prepared 30 
days before the start of the experiment 
in the following composition: 430 g 
of boric acid, 570 g of wood ash, 850 
g of calcium chloride, 43 g of ferrous 
sulphate, 60 g of bone meal, 60 g of 
meat meal, 143 g of silicon-magnesium 
thermo-phosphate, 4.5 kg of molasses, 
30 g of sodium molybdate, 30 g of 
cobalt sulphate, 43 g of copper sulphate, 
86 g of manganese sulphate, 143 g 
of magnesium sulphate, 57 g of zinc 
sulphate, 67.5 g of castor bean meal, 30 
drops of iodine solution 1%, 500 mL of 
cow urine, 20 L of cow milk, 100 L of 
manure, completing the volume to 200 

L with water.
At the flowering stage, tomato 

leaf samples were collected and the 
amounts of nutrients in plant tissues 
were determined according to the 
methodologies proposed by Martinez 
et al., (1999) and Malavolta et al., 
(1997), respectively. Analyses of organic 
fertilizers were carried out according to 
Kiehl (1985).

The harvest began 134 days after 
transplanting. The fruits were harvested 
weekly and evaluated for marketable 
yield, fruit weight, number of fruits per 
plant, transversal diameter of the fruit, 
pH, total soluble solids (0Brix), class of 
size and type depending on the number 
of defects.

The pH was determined in the pure 
undiluted extract, with a potentiometer 
and the soluble  sol ids  content 
was determined through a manual 
refractometer, with results expressed 
in degrees brix. The diameter and the 
measures for the classification of fruits 
according to the size classes were 
obtained through a digital caliper.

The size classification of oblong 
fruits was held following the standards 
of the Brazilian Ministry of Agriculture, 
Livestock and Supply, into large 
(transversal diameter greater than 60 
mm), medium (transversal diameter 
between 50 and 60 mm) and small 
(transversal diameter between 40 and 
50 mm).

Towards the defects, the fruits 
were classified according to type and 
number of defects, according to the 
standards of the Ministry of Agriculture, 
Livestock and Supply, into severe (rot, 
over-ripened and apical rot) and light 
(spotted, hollow, warped and immature). 
The evaluation of the defects caused by 
the action of insects was done according 
to the methodology proposed by Ferreira 
et al., 2004.

All data were subjected to analysis 
of variance and means were compared 
by the Scott-Knott test at 5% of 
probability.

RESULTS AND DISCUSSION

There was no statistically significant 
difference for weight per fruit, fruit 

Yield and nutrition of tomato using different nutrient sources



52 Hortic. bras., v. 29, n. 1, jan.- mar. 2011

diameter, pH and brix, whereas for 
yield and number of fruits per plant, 
treatments differed (p<0.05). The 
greatest values of fruit yield and number 
of fruits per plant were obtained in 
the control treatment, which received 
conventional fertilization with chemical 
fertilizers, whereas the others did not 
differ statistically (Table 3).

The yield of treatments with 
alternative sources of nutrients varied 
from 28 to 55% of that obtained in 
the control treatment (Table 3). The 
highest yield obtained in the treatment 
with conventional fertilization in 
comparison to the others and the absence 
of differences among the treatments 
with organic and mineral fertilizers can 
be explained by the high nutritional 
requirement of the tomato crop in a short 
period of time. Probably, in the most 
demanding stage of the tomato crop, 
organic and mineral sources of “low 
solubility” used in the “treatments with 

alternative fertilization” did not provide 
the nutrients, especially N, P and K in 
the same amounts of the “chemical 
fertilizers” used in the treatment with 
conventional fertilization.

Nitrogen is the nutrient most 
required by plants, and to achieve high 
rates of growth, yield and fruit quality 
of tomato under field conditions, the 
amount to be applied must be equal 
to the plant demand (Ferreira et al., 
2006). According to these authors, 
this increased demand occurs during 
the stages of fruit growth, since the 
accumulation of soluble solids occurs 
during this period.

According to Huett & Dettmann 
(1991), nitrogen promotes physical 
and physiological changes in the 
plant and this nutrient is related to 
photosynthesis, root development and 
activity, nutrient uptake, cell growth 
and differentiation. Besides being, 
according to the authors, one of the 

nutrients absorbed in greater quantity, 
nitrogen also influences processes 
involving growth and development, 
influencing directly on source-sink 
relations by altering the distribution of 
assimilates between the vegetative and 
the reproductive part.

The transformation of organic 
nitrogen in ammonia and nitrate, which 
are forms absorbed by plants is slow 
and can not meet the needs of the plants 
during the greater nutritional requirement 
stage (Kiehl, 1993), explaining, perhaps, 
the lower yield of the treatments which 
did not received mineral nitrogen. In 
this sense, the absence of significant 
differences among these treatments can 
also be explained.

Although the green manure of 
faba bean did not meet the tomato 
demand for nitrogen it may have 
favored populations of phosphate-
solubilizing fungi and bacteria, which 
play a key role in supplying phosphorus 
to plants (Silva Filho & Vidor, 2001). 
This ability of microorganisms to 
solubilize phosphates is related to their 
ability to produce organic acids and 
extracellular polysaccharides (Kim et 
al., 1997). Souche et al. (2007) found 
that microorganisms isolated from the 
rhizosphere of pigeonpea are effective to 
solubilize phosphorus from a phosphate 
rock.

Another factor that may have 
contributed to the lower yield of tomato 
plants in treatments with alternative 
sources of fertilizers was the low 
dissolution of potassium from the 
rock-dust. In the case of low-solubility 
sources, the availability of nutrients 
can be enhanced by adding these 
sources in the composting process of 
organic waste. According to Rodrigues 
& Sumioka (2003), Alcantara et al. 
(2000) and Araújo & Almeida (1993), 
the composting process increases the 
available forms of nutrients to plants. 
However, in this study, no difference 
was found among the treatments in 
which rock-dust and phosphate were 
applied alone or together with organic 
wastes for composting (Table 3).

Besides the availability of nutrients, 
the incidence of pests and diseases 
might have affected productivity, mainly 
because the crop was carried out during 

Table 1. Characteristics of the organic composts used in the experiment * determined from 
the mass dried at 65ºC (características dos compostos orgânicos utilizados no experimento 
* determinados com base na massa seca a 65oC). Montes Claros, UFMG, 2007.

Attributes

Compost type

Simple
Enriched 

with 
rock-dust

Enriched 
with 

natural 
phospate

Complete

pH in water 6.60 7.10 6.30 6.50
pH in CaCl2 6.20 6.70 6.10 6.40
Humidity at 65ºC (%) 4.80 3.20 3.70 3.70
Humidity at 105ºC (%) 10.30 6.70 7.60 7.60
Organic carbon (%)* 49.20 31.80 38.90 39.00
Total mineral residue (%)* 42.70 62.50 54.90 54.90
Soluble mineral residue (%)* 13.20 17.90 17.80 24.40
Insoluble mineral residue (%)* 29.60 44.60 37.10 30.50
Nitrogen (%)* 1.80 1.30 1.40 1.40
C/N ratio (%)* 15.90 14.20 16.10 16.10
P2O5 (%)* 0.53 0.40 1.19 3.00
K2O (%)* 1.00 2.81 0.88 1.17
CaO (%)* 2.05 2.22 2.81 7.88
MgO (%) * 0.77 0.56 0.64 0.73
S (%) * 0.20 0.10 1.60 2.40
B (mg/kg) * 85.00 128.00 109.00 96.00
Zn (mg/kg) * 81.00 64.00 75.00 80.00
Fe (%) * 2.11 3.96 3.18 2.46
Mn (mg/kg)* 211.00 333.00 282.00 220.00
Cu (mg/kg) * 30.00 40.00 28.00 34.00

SN Zuba et al.
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the rainy season. Loss et al. (2004), 
also working with the cultivar Santa 
Clara, tutoring one stem per plant, in 
conventional production system during 
the rainy season, obtained an average 
yield of 39.34 t/ha, and attributed this 
low productivity to losses caused by 
pests and diseases. In this work, even 
in the treatments with conventional 
fertilization, the spraying of pesticides 
used in conventional crops was not 
carried out.

A high infestation of whitefly 
(Bemisia argentifolii) was observed 
in plants of pigeon pea, whereas an 
insignificant attack of this insect was 
found in tomato plants. Picanço et al. 
(2004), studying the financial impacts 
of the integrated pest management in 
tomato, found that the surrounding tracks, 
such as of pigeon pea in combination 
with other practices of integrated pest 
management, reduced the number of 
insecticide applications. According to 
the authors, the surrounding tracks act 
like sources of attraction and habitation 
for insects including natural enemies of 
insect pests of the crop.

The diseases that attacked the crop 
were septoria (Septoria lycopersici), 

hollow stalk (Erwinia carotovora) and 
bacterial wilt (Ralstonia solanacearum). 
Among the pests, we observed a higher 
incidence of corn earworm (Helicoverpa 
zea), which caused major damage in the 
early harvests. However, the damage 
caused by this insect decreased over 
the crops, probably because of the 
release of Trichogramma sp in the area 
of cultivation. Moreover, application of 
bio-fertilizers may also have provided 
some control of this insect and other 
pests. Nunes & Leal (2001) found 
positive results in controlling the tomato 
worm using biofertilizers.

The average weight per fruit of 
tomato was not affected by treatments, 
and the average was 105.6 g (Table 3). 
This value is similar to that obtained by 
Peixoto (1999), which was 121.5 g.

Regarding the number of fruits per 
plant, the treatment with conventional 
fertilization presented the greatest 
number, whereas the treatments which 
received alternative fertilization did not 
differ statistically. In the treatments with 
conventional fertilization, 20 fruits per 
plant were obtained, a number very close 
to that obtained by Peixoto et al. (1999), 
which was 22.6. In the treatments with 

alternative fertilization, on average, 
9.5 fruits per plant were obtained, 
which is 52.5% less than the treatments 
with conventional fertilization. The 
lowest number of fruits per plant in 
the treatments with alternative sources 
can be attributed to flower abortion, 
due to the possible plant nutritional 
deficiency.

The characteristics of fruit quality 
were defined according to the parameters 
established for conventional tomatoes, 
since there are no parameters for the 
marketing of organic tomato.

According to Ferreira et al. (2004) 
and Filgueira (2000), the tomato cultivar 
Santa Clara, for the market, must present 
a diameter greater than 52 mm. In this 
study, all treatments presented average 
values ranging from 53 to 55 mm, given 
the market demand for this parameter.

For the pH of the fruit, no pattern 
was found in comparison to the fresh 
tomato. In this study, we found that the 
pH did not differ among treatments, with 
values ranging from 4.5 to 4.7 (Table 3). 
According to Ferreira et al. (2005), the 
pH of tomato fruits is not changed by the 
use of organic fertilizer or not.

The flavor of the tomato fruit can be 

Table 2. Chemical composition of the inputs used in the experiment; *Analytical determinations carried out from dry matter at 65ºC; nd= 
not determined. **Figures provided by the respective manufacturers (composição química dos insumos utilizados no experimento; *deter-
minações analíticas realizadas na matéria seca a 65oC; nd= não determinado; **valores fornecidos pelos respectivos fabricantes). Montes 
Claros, UFMG, 2007.

Components Cotton 
boll*

Cattle 
manure*

Granite 
rock-dust

Gafsa natural 
phosphate

4-14-8 
Fertilizer**

20-5-20 
Fertilizer**

C/N ratio 22.50 14.30 nd nd nd nd
Total N (%) 2.10 2.50 nd nd 4.00 20.00
P2O5 (%) 0.28 1.05 nd 28.90 14.00 5.00
K2O (%) 2.03 1.33 1.32 0.14 8.00 20.00
CaO (%) 1.49 1.41 35.06 60.00 nd nd
MgO (%) 0.58 0.89 2.62 2.00 nd nd
SiO2 (%) nd nd 22.70 nd nd nd
AlO3 (%) nd nd 7.01 nd nd nd
Fe2O3 (%) nd nd 2.51 nd nd nd
Na2O (%) nd nd 1.64 nd nd nd
S (g kg-1) 0.10 0.10 nd 32.00 nd nd
B (mg kg-1) 35.00 53.00 nd nd nd nd
Zn (mg kg-1) 19.00 96.00 nd 370.00 nd nd
Fe (%) 0.33 1.29 nd 0.42 nd nd
Mn (mg kg-1) 57.00 243.00 nd 27.00 nd nd
Cu (mg kg-1) 10.00 40.00 nd 19.00 nd nd
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measured by the soluble solids content, 
expressed by the degree brix. Most 
tomato cultivars produce fruit with brix 
ranging from 5.0 to 7.0 (Ferreira et al. 
2005). The values obtained in this study 
ranged from 3.1 to 3.5. These results 
are in agreement with Ferreira et al. 
(2006), who found average values of 
3.7 and 3.5, with and without organic 
manure, respectively. According to 
these authors, the environmental and 
cultural conditions given to the tomato 
plants do not interfere with the content 

of soluble solids.
Regarding to the group, fruits were 

classified as oblong, since they presented 
longitudinal diameter greater than the 
transversal (Brasil, 2002). Regarding to 
the class, there was a predominance of 
medium size, of 57% for the treatment 
with conventional fertilizer and 64% on 
average for the other treatments with 
alternative fertilization (Table 4).

Ferreira et al. (2005) also found 
a higher percentage of small fruits in 
organic fertilization in comparison to 

the conventional fertilization.
For the number of defects, according 

to Brasil (2002), only a serious defect 
was found, which was associated to 
the bacterial rot and no light defect was 
found. The treatment with conventional 
fertilization showed a higher percentage 
of fruits with symptoms of bacterial 
wilt, 23% in average, compared to other 
treatments, which did not differ among 
themselves and had an average of 12% 
of fruits with rot symptoms (Table 4).

Fruits produced in the treatment with 
conventional fertilization presented a 
higher percentage of fruits with defects 
associated to entomological attacks 
(24% on average), whereas the other 
treatments did not differ and showed an 
average of 8.5% of fruits with symptoms 
(Table 4). According to Leite et al. 
(2003), the higher availability of nitrogen 
in the soil promotes a greater amount of 
amino acids in plant vessels, resulting 
in a higher attack of insects. Probably, 
in the treatment with conventional 
fertilization, the increased availability 
of nitrogen in soil, as confirmed by its 
higher content in the leaves, explains the 
higher incidence of pest attack in this 
treatment in comparison to the others.

This classification undervaluates 
commercial organic tomato and does 
not fit the standard of quality of organic 
tomato (Ferreira et al., 2005). According 
to Luz et al. (2007), consumers of 

Table 3. Total weight of fruit, fruit weight per plant, number of fruits per plant, diameter of fruit, brix and pH of the extract of tomato fruits 
produced under different fertilization; means followed by the same letter in column do not differ (Scott-Knott, 5%); *C= organic compound, 
F= Gafsa phosphate, P= rock-dust, V= green manure, CF= organic compost prepared with Gafsa phosphate, CP= organic compost prepared 
with rock-dust and CFP= organic compost prepared with Gafsa phosphate and rock-dust. **Numbers in brackets represent the percentage 
of yield of each treatment in relation to the treatment with conventional fertilization (peso total de frutos, peso de frutos por planta, número 
de frutos por planta, diâmetro do fruto, pH do extrato e brix de frutos de tomate produzidos sob diferentes adubações; médias seguidas da 
mesma letra na coluna não diferem entre si (Scott-Knott, 5%); *C= composto orgânico, F= fosfato de Gafsa, P= pó-de-rocha, V= adubação 
verde, CF= composto orgânico preparado com fosfato de Gafsa, CP= composto orgânico preparado com pó-de-rocha e CFP= composto 
orgânico preparado com fosfato de Gafsa e pó-de-rocha; **números entre parênteses representam a percentagem da produtividade de cada 
tratamento em relação ao tratamento com adubação convencional). Montes Claros, UFMG, 2007.

Treatments* Marketable yield (t ha-1) Weight/fruit (g) Fruits/plant Diameter (mm) pH Brix
Control 44 (100%)** a 110 a 20 a 55 a 4.5 a 3.5 a
C+F+P 24 (55%)       b 101 a 12 b 54 a 4.6 a 3.5 a
CF+P+V 22 (50%)       b 110 a 10 b 55 a 4.6 a 3.4 a
CP+F+V 22 (50%)       b   99 a 11 b 54 a 4.7 a 3.2 a
CFP+V 13 (28%)       b   91 a   7 b 53 a 4.6 a 3.5 a
F+P 20 (45%)       b 112 a   9 b 53 a 4.6 a 3.1 a
C+F+P+V 15 (34%)       b  95 a   8 b 55 a 4.7  a 3.4 a
CV(%) 33.7 13.1 28.3 4.9 2.2 10.8

Table 4. Classification of tomato fruits according to the size class; averages followed by 
the same letter in column do not differ (Scott-Knott, 5%); *C= organic compost, F= Gafsa 
phosphate, P= rock-dust, V= green manure, CF= organic compost prepared with Gafsa 
phosphate, CP= organic compost prepared with rock-dust and CFP= organic compost prepared 
with Gafsa phosphate and rock-dust (classificação dos frutos de tomate de acordo com a 
classe de tamanho; médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si (Scott-
Knott, 5%); *C= composto orgânico, F= fosfato de Gafsa, P= pó-de-rocha, V= adubação 
verde, CF= composto orgânico preparado com fosfato de Gafsa, CP= composto orgânico 
preparado com pó-de-rocha e CFP= composto orgânico preparado com fosfato de Gafsa e 
pó-de-rocha). Montes Claros, UFMG, 2007.

Treatment* 
Classification (% of fruits) Defects (% of fruits)
Small Medium Large Bacterial rot Insect attack

Control   5 a 57 a 38 a 23 a 24 a
C+F+P 18 b 62 a 20 b 10 b 10 b

CF+P+V 20 b 66 a 14 b 14 b 8 b
CP+F+V 16 b 64 a 20 b 11 b 9 b
CFP+V 20 b 64 a 16 b 12 b 8 b

F+P 18 b 66 a 16 b 11 b 9 b
C+F+P+V 18 b 62 a 20 b 12 b 7 b

CV (%) 17,4 7,0 13,1 23,7 21,81
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organic tomatoes accept fruit shapes and 
colors not accepted in the conventional 
market and are willing to pay more 
for them. In this study, fruits with rot 
symptoms (bacterial wilt) and with 
defects were discarded from the yield 
evaluation.

For the foliar nutrients at the 
flowering stage, there was no statistically 
significant difference among treatments 
and the mean values were 50 g kg-1 N, 
4.4 g kg-1 P, 39 g kg-1 K, 26 g kg-1 Ca, 
2.3 g kg-1 Mg, 6.5 g kg-1 S, 38 mg kg-1 
B, 29 mg kg-1 Zn, 173 mg kg-1 Fe, 45 mg 
kg-1 Mn and 42 mg kg-1 Cu.

In the treatments with conventional 
fertilization, in which soluble sources of 
N, P and K were applied to the soil, the 
contents of these nutrients in leaves were 
similar to other treatments, possibly 
due to the application of low doses of 
nutrients.

In general, except for nitrogen, foliar 
nutrient levels were lower than the 
reference values for the tomato crop, 
which are, according to Martinez et al. 
(1999) of: 45.9 g kg-1 N, 5.6 g kg-1 P, 
57.2 g kg-1 K, 44.0 g kg-1 Ca, 5.0 g kg-1 
Mg, 37 mg kg-1 Zn, 268 mg kg-1 Fe, 
290 mg kg-1 Mn and 40 mg kg-1 Cu. For 
phosphorus, the species, cultivar, age of 
the plant tissue, the nutrient form and 
the soil attributes affect the levels of 
nutrients in plant tissues (Muniz et al., 
1985). These factors may also influence 
the leaf levels of other nutrients.

Regarding the visual symptoms of 
nutritional deficiency, there was a small 
number of fruits with cracks at the base, 
probably due to boron deficiency and 
symptoms of apical rot, probably due 
to calcium deficiency (Filgueira, 2000). 
Also conditions of soil moisture and 
temperature can induce the development 
of nutritional deficiencies.

Despite the reduced yield provided 
by the alternative fertilization treatments 
and the diseases problems, which 
were aggravated by the rainy season 
in association to the susceptibility of 
the cultivar ‘Santa Clara’ to diseases, 
we obtained considerable yield in 
comparison to the national average yield 
and quality for marketing.

According to Santos & Noronha 
(2001), in the studied crop seasons, 
despite the application of high quantities 

of pesticides, yield was reduced on 30 
and 14% by fungal diseases and pest 
attacks, respectively. Only the average 
cost of pesticides accounted for 28% of 
the production. Moreover, these authors 
inferred that the tomato producers do 
not care about their health and, also, 
the lack of technical assistance and the 
absence of preventive control with crop 
residues induce an increase in pests 
and diseases and, consequently, in the 
indiscriminated use of pesticides.

Since tomato is a crop of high 
economic r isk,  product  quali ty 
and the target market are decisive 
to the price. Especial products such 
as organic tomatoes achieve better 
prices. Furthermore, Mitchell et al. 
(2007) found that organic tomatoes 
presents higher levels of flavonoids 
than the conventional tomatoes. These 
substances with antioxidant properties 
help to protect against cardiovascular 
diseases and some cancers.
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O uso da adubação verde nas unida-
des de produção orgânica é uma 

estratégia importante com elevado 
potencial de impacto na produtividade 
das culturas e na conservação do solo. O 
uso de espécies de leguminosas, notada-
mente em áreas passíveis de pousio, tem 
sido preconizado como alternativa inte-
ressante para o suprimento de nitrogênio 
às culturas (Espindola et al., 2006). A 
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RESUMO
Práticas agrícolas têm sido desenvolvidas para reduzir a aplicação 

de insumos químicos e minimizar as agressões ao meio ambiente, 
produzindo alimentos mais saudáveis e ecologicamente corretos. 
Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho da 
sucessão entre couve (Brassica oleracea L. var. acephala) e milho 
(Zea may L.), em consórcio com leguminosas para fins de adubação 
verde, sob plantio direto em manejo orgânico. O estudo foi conduzido 
em Seropédica, Região metropolitana do Rio de Janeiro, em dois 
anos. Utilizaram-se, como adubos verdes, mucuna-anã (Mucuna 
deeringiana) e crotalária spectabilis (Crotalaria spectabilis) em 
consórcio com couve e em sucessão crotalária juncea (Crotalaria 
juncea) e mucuna-cinza (Mucuna pruriens) em consórcio com milho. 
Como controles utilizaram-se os monocultivos de couve e milho. O 
delineamento foi em blocos ao acaso, constituindo fatorial 3 (sistema 
de cultivo) x 2 (doses de cama-de-frango), com quatro repetições, 
em parcelas de 20 m2. Na couve, aplicou-se em cobertura cama-de-
frango nas doses 0 e 5,4 t ha-1 (2,7 t ha-1 em duas aplicações) em 
2003 e 0 e 2,7 t ha-1 em 2004. Em monocultivo, a produtividade da 
couve foi de 37,7 e 18,4 t ha-1; consorciada com mucuna-anã, foi de 
40,3 e 38,8 t ha-1 e com crotalária spectabilis, de 42,9 e 24,8 t ha-1, 
em 2003 e 2004, respectivamente. O milho beneficiou-se do efeito 
residual da adubação com cama-de-frango, aumentando o número de 
espigas produzidas de 25.625 para 27.916 ha-1. O cultivo de couve 
em sucessão ao milho, consorciada com leguminosas anuais, sob 
adubação orgânica com cama-de-frango, resultou em aumento de 
produtividade das culturas de couve e milho.

Palavras-chave: Brassica oleracea L. var. acephala, Zea mays L., 
Crotalaria spp., Mucuna spp., agricultura orgânica.

ABSTRACT
Organic crop succession of maize and collard greens 

intercropped with legumes in no-tillage system

New farming practices have been developed to reduce the 
application of fertilizer and pesticides and minimize the aggression 
to the environment, producing healthy foods and environmentally 
correct. We evaluated the performance of the succession of collard 
greens (Brassica oleracea L. var. acephala) and corn (Zea mays L.) 
intercropped with green manure legumes under no-tillage organic 
system. The study was conducted in Seropédica, Rio de Janeiro 
State, during two years. We utilized dwarf velvet bean (Mucuna 
deeringiana) and showy crotalaria (Crotalaria spectabilis) as green 
manure intercropped with collard greens and in succession sunn hemp 
(Crotalaria juncea) and velvet bean (Mucuna pruriens) intercropped 
with corn. As a control, there was a single crop system of corn 
and collard greens. The experimental design was of randomized 
complete blocks, a factorial 3 (crop system) x 2 (doses of poultry 
bed manure), with four replications, in plots of 20 m2. For the collard 
greens we applied 0 and 5.4 t ha-1 of poultry bed manure (2.7 t ha-1 
in two applications) in 2003; 0 (zero) and 2.7 t ha-1 in 2004. In the 
monocrop system, the yield of collard greens was of 37.7 and 18.4 
t ha-1, intercropped with dwarf velvet bean the yield reached 40.3 and 
38.8 t ha-1 and, using showy crotalaria the yield was of 42.9 and 24.8 
t ha-1, in 2003 and 2004, respectively. The corn was benefited from 
the residual effect of fertilizer with poultry bed manure increasing 
the production of ears from 25,625 to 27,916 ha-1. Crop succession 
of collard greens and corn, intercropped with annual legumes under 
organic fertilization as poultry bed manure, showed yield increase 
for collard greens and corn.

Keywords: Brassica oleracea L. var. acephala, Zea mays L., 
Crotalaria spp., Mucuna spp., organic agriculture.
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adubação verde acrescenta nitrogênio 
e outros nutrientes ao agroecossistema 
(Silva et al., 2009), proporciona adequa-
da cobertura do solo, reduzindo riscos de 
erosão, atenua a competição das plantas 
espontâneas com as culturas, contri-
buindo, ademais, para a biodiversidade 
funcional nas unidades de produção 
(Oliveira et al., 2003).

Pesquisas sobre o consórcio simul-

tâneo ou rotativo de adubos verdes com 
hortaliças são ainda restritas no Brasil. 
Em experimento buscando avaliar o 
efeito da adubação verde residual no 
rendimento de brócolos na sucessão 
crotalária/milho/brócolos, verificou-se 
aumento no teor de N acumulado nas fo-
lhas e inflorescências do brócolos, ape-
sar do aproveitamento após a sucessão 
ter sido baixo (Perin et al., 2004). Em 
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outro trabalho buscando avaliar o efeito 
do cultivo de milho consorciado com 
feijão-de-porco, não foram observados 
aumentos significativos na produção de 
milho tanto para consumo de espigas 
imaturas quanto para produção de grãos 
(Perin et al., 2007).

Nos últimos anos, o sistema de 
plantio direto vem sendo apontado como 
uma estratégia capaz de contribuir para 
a sustentabilidade da exploração agrí-
cola, porque dentre outros, aumenta a 
quantidade de microrganismos do solo. 
Entretanto, sua atividade metabólica 
nesse sistema é baixa, se comparada 
ao convencional, indicando maior efi-
ciência metabólica da microbiota do 
solo (Pereira et al., 2007). Para cereais 
e oleaginosas, por exemplo, a técnica 
já se encontra disseminada no Brasil; 
porém, quanto às hortaliças, o plantio 
direto precisa ser adaptado, sendo es-
cassa a literatura nacional a respeito 
(Pontes, 2001).

A sucessão de culturas apresenta as-
pectos interessantes como exploração e 
aporte de matéria orgânica diferenciada 
ao solo pelo sistema radicular, condições 
para o desenvolvimento de predadores, 
alternância de exploração de nutrientes 
e água, redução nos níveis de compacta-
ção do solo e oferta diferenciada de pro-
dutos ao mercado (Wutke et al., 2003).

O objetivo deste trabalho foi avaliar 
a sucessão entre as culturas de milho 
(Zea mays L.) para colheita de espigas 
imaturas e couve (Brassica oleracea L. 
var. acephala), cada qual em consórcio 
simultâneo com diferentes espécies 
de leguminosas para fins de adubação 
verde, sob plantio direto e manejo 
orgânico.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido no Sistema 
Integrado de Produção Agroecológica 
(SIPA), nos anos de 2003 e 2004. O 
SIPA representa um espaço destinado 
ao exercício da Agroecologia, localizado 
no município de Seropédica, Região 
Metropolitana do Estado do Rio de 
Janeiro (22º 45’S, 43º 41’W, 33 m de 
altitude), sendo o clima local incluído 
na classificação de Köppen como do 
tipo Aw (Peel et al., 2007). A tempe-

ratura média das máximas anuais é de 
29,8ºC e das mínimas, de 20,1ºC, com 
precipitação média dos últimos 20 anos 
de 1281 mm.

O solo da área experimental foi 
classificado como Argissolo Vermelho-
Amarelo (Embrapa, 1999), sendo ro-
tineiramente cultivado com hortaliças, 
apresentando os seguintes valores para 
a análise de fertilidade na camada de 0 
a 10 cm: pH= 6,8; Ca= 3,8 cmolc dm-3; 
Mg= 1,5 cmolc dm-3; P= 136 mg dm-3; 
K= 170 mg dm-3; na camada de 10 a 20 
cm: pH= 6,8; Ca= 3,3 cmolc dm-3; Mg= 
1,4 cmolc dm-3; P= 95 mg dm-3; K= 75 
mg dm-3; camada de 20 a 30 cm: pH= 
6,8; Ca= 3,2 cmolc dm-3; Mg= 1,0 cmolc 
dm-3; P= 90 mg dm-3; K= 205 mg dm-3, 
com ausência de alumínio em solução 
para as três profundidades analisadas. 
Foi utilizada a cultivar de couve HS20 
(Horticeres) e de milho, a cultivar El-
dorado.

As leguminosas utilizadas no con-
sórcio foram mucuna-cinza (Mucuna 
pruriens), de hábito volúvel; mucu-
na-anã (Mucuna deeringiana), de 
crescimento determinado; crotalária 
spectabilis (Crotalaria spectabilis), de 
porte subarbustivo; e crotalária juncea 
(Crotalaria juncea), de porte arbustivo. 
Mucuna-anã e crotalária spectabilis 
foram consorciadas com a couve, 
enquanto mucuna-cinza e crotalária 
juncea foram semeadas nas entrelinhas 
do milho.

No esquema de sucessão adotado 
foi primeiramente implantada a cul-
tura da couve, em junho de 2003. Os 
tratamentos constaram de couve em 
monocultivo, couve consorciada com 
mucuna-anã e couve consorciada com 
crotalária spectabilis, sem ou com cama-
de-frango em cobertura. Os tratamentos 
foram arranjados em fatorial 3 x 2, no 
delineamento de blocos ao acaso, com 
quatro repetições. A cama-de-frango foi 
parcelada em duas aplicações (6a e 16a 
colheitas de couve empregando 2,7 t ha-1 
de cama-de-frango em cada aplicação) 
no primeiro ano e 0 (zero) e 2,7 t ha-1 
(dose única na 10a colheita de couve) no 
segundo ano de cultivo, na mesma área. 
A cama-de-frango possuía a seguinte 
composição química: 36,6; 51,5; 5,5; 
23,11; 22,0 g kg-1 de N, Ca, Mg, P e K 
respectivamente.

As mudas de couve foram produzi-
das em casa-de-vegetação, em bandejas 
de poliestireno expandido contendo 128 
plantágios, abastecidas com substrato 
orgânico preparado no próprio SIPA. 
Não foram realizadas análises químicas 
do substrato. As mudas de couve foram 
transplantadas 20 dias após o plantio.

A parcela experimental, para ambos 
os anos, continha cinco linhas de plantio, 
com 4,0 m de comprimento, no espaça-
mento de 1,0 x 0,5 m (20.000 plantas 
ha-1) entre linhas e plantas, respectiva-
mente. A área útil foi composta pelas três 
linhas centrais, descartando-se as pri-
meiras e últimas plantas de cada linha, 
totalizando 18 indivíduos amostrados. 
Os adubos verdes foram semeados 
no dia do transplantio das mudas de 
couve, ocupando as entrelinhas de forma 
alternada. A semeadura de crotalária 
spectabilis foi efetuada em duas fileiras 
afastadas 0,25 m da couve e 0,50 m 
entre si, na densidade de 30 sementes 
m-1 (300.000 plantas ha-1), enquanto a 
mucuna-anã teve densidade de quinze 
sementes m-1 (150.000 plantas ha-1). 
Imediatamente antes do transplantio da 
couve, foi feita aplicação uniforme em 
todas as covas de esterco bovino curtido, 
na dose de 6,6 t ha-1, em ambos os anos 
de experimentação. O esterco bovino 
apresentava a seguinte composição 
química: 36,6; 51,5; 5,5; 23,11; 22,0 
g kg-1 de N, Ca, Mg, P e K respectiva-
mente. A colheita da couve teve início 
20 dias após o transplantio, continuando 
ininterruptamente por 21 semanas em 
cada ano de cultivo. Foram analisados 
o número total de folhas colhidas e a 
produção comercial em massa fresca, ou 
seja, as folhas sadias e livres de injurias. 
As leguminosas foram cortadas na época 
do florescimento (16a e 18a colheita da 
couve para 2003 e 2004, respectivamen-
te), sendo o material deixando sobre o 
solo. Foi determinada a massa aérea 
fresca por ocasião do corte, sendo sub-
amostras posteriormente transferidas 
para estufa a 65ºC, onde permaneceram 
até atingir massa constante para aferição 
da massa seca.

Após o primeiro ciclo da couve, 
em dezembro de 2003, foi semeado o 
milho para colheita de espigas no estado 
imaturo (verde). Os tratamentos foram 
arranjados em fatorial 3 x 2, no delinea-
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mento de blocos ao acaso, com quatro 
repetições. A parcela foi constituída de 
cinco linhas com 4,0 m de comprimento, 
espaçadas entre elas de 1,0 m e, na linha, 
de 0,25 m, totalizando 40.000 plantas 
ha-1. As parcelas onde se encontravam 
mucuna-anã e crotalária spectabilis 
foram ocupadas com mucuna-cinza 
e crotalária juncea, respectivamente. 
Não foram realizadas adubações no 
semeio e em cobertura, mas foi consi-
derado em termos de estudo, o efeito 
residual da adubação realizada na 
couve. A crotalária juncea foi semeada 
simultaneamente ao milho, constituindo 
duas fileiras nas entrelinhas, com doze 
sementes m-1 (240.000 plantas ha-1). 
Cada uma dessas fileiras ficou a 0,25 m 
das plantas de milho, mantendo entre 
si 0,5 m de distância. O espaçamento 
da mucuna-cinza foi o mesmo, porém 
a semeadura ocorreu 50 dias após a do 
milho, conservando-se apenas cinco 
plantas m-1. Avaliaram-se a massa fresca 
e número de espigas colhidas. A colheita 
do milho foi realizada em fevereiro de 
2004, permanecendo a área em descanso 
pelos três meses seguintes.

Os cultivos foram realizados no 
sistema plantio direto, usando-se ape-
nas a enxada no preparo dos sulcos de 
semeadura para o milho, ou no caso da 
couve, da cova de plantio. Em cada cul-
tivo anual de couve ou de milho, foram 
precedidas três roçadas da vegetação 

espontânea, com auxílio de roçadeira 
costal, nas entrelinhas que não conti-
nham os adubos verdes. Foram realiza-
das capinas com enxada, nas linhas de 
plantio de couve e milho, sempre que 
necessárias.

Após o cultivo de milho, em junho 
de 2004, foi novamente restabelecida a 
cultura da couve, fechando o ciclo de 
sucessão em dezembro do mesmo ano, 
usando o delineamento experimental 
e as características analisadas como 
descrito no primeiro experimento. 
As culturas de milho e couve foram 
irrigadas por aspersão, segundo suas 
necessidades hídricas, e pulverizadas 
semanalmente com produto comercial 
à base de Bacillus thuringiensis para o 
controle de lagartas.

As análises estatísticas foram feitas 
com auxílio do programa estatístico 
SAEG versão 8.0 (2001), aplicando-se o 
teste F para aferição de diferenças entre 
tratamentos. Constatada significância, as 
médias foram comparadas pelo teste de 
Tukey e Scott-Knott ao nível de 5% de 
probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As leguminosas aportaram as se-
guintes quantidades de massa aérea seca 
ao agroecossistema: crotalária spectabi-
lis - 1,6 t ha-1 e mucuna-anã - 1,8 t ha-1 

no primeiro ano; crotalária spectabilis 
- 1,4 t ha-1 e mucuna-anã - 1,5 t ha-1 no 
segundo ano de consórcio com a couve; 
crotalária juncea - 2,8 t ha-1 e mucuna-
cinza - 5,6 t ha-1 no cultivo consorciado 
com o milho. As leguminosas que 
estavam em consórcio possuíam altura 
similar as plantas de couve ou milho, 
não sendo observada competição entre 
as culturas por luminosidade.

não houve interação significativa 
entre os sistemas de cultivo e a cama-de-
frango para as características avaliadas. 
O número de folhas comercializáveis de 
couve, na presença da crotalária spec-
tabilis, foi superior ao do monocultivo. 
No consórcio com mucuna-anã, esse 
efeito positivo relacionou-se à 8a e à 9a 
colheitas, no primeiro ano (Figura 1A), 
e a 8a até a 21a colheitas, excluindo-se 
a 14a, no segundo ano (Figura 1B). O 
efeito do pré-cultivo do milho com 
mucuna cinza proporcionou, nas par-
celas onde a couve estava consorciada 
com mucuna-anã, as maiores médias de 
produtividade de couve, demonstrando 
efeito residual significativo advindo do 
cultivo anterior de milho. No primeiro 
ano de experimentação, não houve in-
fluência do corte dos adubos verdes em 
consórcio com a couve. Isto significa 
que o efeito benéfico originário de cro-
talária spectabilis ocorreu enquanto esta 
leguminosa se encontrava vegetando 
junto à couve e não após sua roçada, pois 

Tabela 1. Produtividade e número de folhas de couve e de espigas de milho comercializáveis, nos anos 2003 e 2004, sob manejo orgânico e 
sistema plantio direto, em monocultivo e consorciados com adubos verdes (marketable yield and leaves number of collard greens and ear of 
corn under organic management and no-tillage system, in monoculture or intercropped with green manure legumes). Seropédica, Embrapa 
Agrobiologia, 2003/2004.

Sistema de cultivo

Couve Milho

Nº folhas ha-1 (x 103) Produtividade 
(t ha-1)

Produtividade 
(t ha-1) N° espigas ha-1

2003 2004 2003 2004 2003/2004
Monocultivo 1.477 a1 1.183 b 37,60 a 18,40 c 3,72 a 25.729 a
Mucuna-anã/cinza 1.445 a 1.384 a 40,30 a 38,80 a 3,76 a 27.083 a
Crotalária spectabilis/juncea 1.518 a 1.244 b 43,00 a 24,80 b 4,70 a 27.499 a
Doses de cama-de-frango
0 kg ha-1 1.389 b 1.235 b 40,30 b 23,00 b 3,26 a 25.625 b
2,7 t ha-1 -2 1.305 a - 31,70 a - -
5,4 t ha-1 1.571 a - 50,40 a - 4,08 a 27.916 a
CV (%) 4,72 5,51 7,93 10,78 24,3 5,7

1Médias seguidas da mesma letra nas colunas para sistemas de cultivo e doses de cama-de-frango não diferem entre si (Scott Knott p<0,05); 
2Não foi efetuada adubação para o referido ano (1means followed by the same letter in columns for crop systems and doses of poultry bed 
manure, do not differ (Scott Knott p<0.05); 2not realized fertilization for the cited years).

Sucessão entre cultivos orgânicos de milho e couve consorciados com leguminosas em plantio direto 
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tanto a produtividade quanto o número 
de folhas já possuíam valores superiores 
em algumas colheitas antes da retirada 
do consórcio. No segundo ano, não se 
observou competição das leguminosas 
com a cultura principal. Entretanto, os 
ganhos verificados quanto à produtivi-
dade da couve foram principalmente 
originários do pré-cultivo, embora não 
se possa desconsiderar a participação 
dos adubos verdes simultaneamente 
consorciados.

Em relação à produtividade por 
colheita no primeiro ano (Figura 2A), 
notou-se que após a parcela inicial de 
adubação com a cama-de-frango, assim 
como após a roçada das leguminosas 
ocorreram respostas positivas, prova-
velmente, por causa da rápida dispo-
nibilização de nutrientes. Contudo, no 
segundo ano de cultivo da couve (Figura 
2B), não houve ganho significativo de 
produtividade do corte dos consórcios, 

o que poderia ser atribuído ao efeito 
supressivo dos pré-cultivos, devido à 
elevada quantidade de massa depositada 
no solo. A produtividade foi significati-
vamente superior à do monocultivo, em 
todas as colheitas, nas parcelas antes 
ocupadas pela crotalária juncea para a 
maioria das colheitas e mucuna-cinza, 
com exceção da 4a colheita, que possuía 
valores semelhantes ao monocultivo, 
provavelmente por encontrar-se no 
final do período posterior ao transplan-
tio. Contribuições dos pré-cultivos de 
mucuna-cinza e de crotalária juncea, 
quanto à produtividade da couve, são 
verificadas do início ao fim dos ciclos 
de colheita, sempre superiores ao mo-
nocultivo, com exceção para 4a colheita 
(Figura 2B).

Resultados semelhantes foram obti-
dos avaliando o desempenho do milho e 
brócolos em sucessão à adubação verde 
(Perin et al., 2004), comprovando-se a 

transferência de nitrogênio para o mi-
lho, a partir do pré-cultivo de crotalária 
juncea + milheto, acarretando aumentos 
no rendimento em grãos e no acúmulo 
de massa seca da parte aérea. Em con-
sórcios de milho com mucuna-preta 
(Mucuna aterrima) e feijão-de-porco 
(Canavalia ensiformis), não foi detec-
tada competição prejudicial (Oliveira 
et al., 2003); entretanto, os autores 
ressaltam que certos critérios devem ser 
respeitados quanto ao modelo espacial 
e temporal a ser adotado para inclusão 
das leguminosas.

Quando em cultivo consorciado com 
crotalária juncea foi verificado aumento 
de produtividade do pimentão (Cesar 
et al., 2007). Em outro trabalho com 
a mesma leguminosa, Oliveira et al. 
(2007) observaram efeito positivo na 
produtividade e na redução de queima 
foliar provocada pela radiação solar 
em cultura de taro. De modo análogo, 
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Figura 1. Número de folhas comercializáveis de couve em monocultivo ou consorciada com crotalária spectabilis ou mucuna-anã nos anos 
2003 (A) e 2004 (B) e sob aplicação de cama-de-frango nas doses de 0 e 5,4 t ha-1 no ano 2003 (C) e 0 e 2,7 t ha-1 em 2004 (D) (marketable 
leaves number of collard greens in monoculture or intercropped with showy crotalaria or dwarf velvet bean in 2003 (A) and 2004 (B) and 
under applications with poultry bed manure in the dose of 0 and 5.4 t ha-1 in the year 2003 (C) and 0 and 2.7 t ha-1 in 2004 (D)). Seropédica, 
Embrapa Agrobiologia, 2003/2004.
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não só foi verificado aumento na pro-
dutividade da cultura de quiabeiro em 
consórcio com crotalária juncea, como 
também redução de galhas causadas pela 
infestação de fitonematóides nas raízes 
(Ribas et al., 2003).

As variações em produtividade no 
decorrer do ciclo foram proporcionais 
àquelas relativas ao número de folhas 
por colheita (Figura 1), nos dois anos 
de cultivo da couve. A acentuada queda 
de produção da 1a para a 2a colheitas, 
provavelmente resultou do período de 
crescimento de 20 dias decorrido do 
transplantio até a 1ª colheita, ao passo 
que entre as colheitas subsequentes e 
consecutivas os intervalos foram se-
manais.

O estímulo promovido pela adu-
bação de cobertura da couve após a 6a 
colheita foi mantido até a 12a colheita, 

excetuando-se a 11a (Figura 1C). A se-
gunda adubação em cobertura, efetuada 
na 16a colheita, foi suficiente para elevar 
a taxa de emissão de folhas, permane-
cendo até o final do primeiro ciclo da 
couve (Figura 1C). No segundo ciclo, 
após a 10a colheita, o mesmo efeito foi 
observado quanto à taxa de emissão de 
folhas (Figura 1D).

No primeiro ano de cultivo (Figura 
2C), a aplicação da primeira dose de 
cama-de-frango em cobertura, promo-
veu aumentos de produtividade de 22 a 
54%, verificadas a partir da 7a colheita 
e até completar-se o ciclo da couve. 
Já a segunda adubação de cobertura, 
na mesma dose, não acarretou ganho 
adicional. Em função deste resultado, 
optou-se pela aplicação única de cama-
de-frango no ensaio do ano seguinte, o 
que também gerou ganho em produtivi-

dade da couve.
Analisando-se os dados em conjun-

to, observa-se que a emissão de folhas 
manteve-se estável até o final do expe-
rimento (21a colheita), nos dois anos 
de cultivo, enquanto a produtividade 
mostrou tendência de queda com a idade 
das plantas, independente da adubação 
de cobertura. Provavelmente, a eleva-
ção da temperatura ambiente limitou o 
desenvolvimento vegetativo da couve, 
reduzindo a expansão do limbo foliar e, 
consequentemente, a produção de massa 
aérea por unidade de área cultivada. A 
produtividade da couve teve incremen-
tos de 7 e 110% com a mucuna-anã e de 
14 e 56% com crotalária spectabilis, em 
relação aos monocultivos no primeiro e 
no segundo anos de cultivo, respectiva-
mente (Tabela 1).

Para o milho, os tipos de consórcio 
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Figura 2. Produtividade comercial de folhas de couve em monocultivo ou consorciada com crotalária spectabilis ou mucuna-anã nos anos 
2003 (A) e 2004 (B) e sob adubação de cobertura com cama-de-frango com doses de 0 e 5,4 t ha-1 no ano 2003 (C) e 0 e 2,7 t ha-1 em 2004 
(D) (marketable leaves productivity of collard greens in monoculture or intercropped with showy crotalaria or dwarf velvet bean in 2003 
(A) and 2004 (B) and under applications with poultry bed manure in the dose of 0 and of 5.4 t ha-1 in the year 2003 (C) and 0 and 2.7 t ha-1 
in 2004 (D)). Seropédica, Embrapa Agrobiologia, 2003/2004.
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usados no plantio antecedente da couve 
não influenciaram o desempenho da 
cultura (Tabela 1). Esse resultado pode 
ser decorrente da baixa produção de 
massa pelas leguminosas, ambas de 
porte baixo. A cama-de-frango, por sua 
vez, promoveu aumentos do número 
de espigas de milho produzidas, o que 
demonstrou seu efeito residual.

Concluiu-se no estudo da sucessão 
entre cultivos orgânicos de milho e 
couve sob plantio direto consorciados 
com leguminosas, que crotalária spec-
tabilis e mucuna-anã, cultivadas em 
consórcio com a couve, beneficiaram a 
couve quanto à produtividade e núme-
ro de folhas com padrão comercial. O 
mesmo estímulo produtivo verificou-se 
em decorrência da aplicação de cama-
de-frango em cobertura. O pré-cultivo 
do milho consorciado com leguminosas 
influenciou a produtividade e a taxa de 
emissão de folhas pela couve. O uso 
da cama-de-frango no cultivo de couve 
propiciou efeito residual positivo quanto 
ao desenvolvimento vegetativo do milho 
subsequentemente cultivado, bem como 
à quantidade das espigas comercializá-
veis in natura.
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O cultivo em ambiente protegido                
permite a produção de hortaliças 

em qualquer época do ano, mesmo em 
condições climáticas desfavoráveis, pos-
sibilitando o prolongamento do período 
de colheita, o aumento da produtividade 
e a melhoria da qualidade do produto 
(Makishima & Carrijo, 1998).

Na escolha do substrato devem ser 
consideradas suas propriedades físicas 
e químicas, densidade, boa retenção de 
água e nutrientes, disponibilização de 
oxigênio, alta capacidade de troca de 
cátions, baixa relação C/N, entre outras; 
o que proporcionará maior crescimento 
e desenvolvimento do tomateiro e con-
sequentemente maior produtividade 
(Martinez, 2002). É importante utili-
zar substratos de materiais inertes, de 

LIMA AA; ALVARENGA MAR; RODRIGUES L; CARVALHO JG. 2011. Concentração foliar de nutrientes e produtividade de tomateiro cultivado sob 
diferentes substratos e doses de ácidos húmicos. Horticultura Brasileira 29: 63-69.

Concentração foliar de nutrientes e produtividade de tomateiro 
cultivado sob diferentes substratos e doses de ácidos húmicos 
Antonio A de Lima1; Marco Antonio R Alvarenga2; Leandro Rodrigues2; Janice G de Carvalho3

1IFE, C. Postal 51, Colorado do Oeste-RO; 2UFLA-Depto. Agricultura, C. Postal 3037, 37200-000 Lavras-MG; 3UFLA, Depto. Ciências 
do Solo; anilimaufla@hotmail.com

RESUMO
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o estado 

nutricional e a produtividade do tomateiro, híbrido Vênus, cultivado 
em substratos, com aplicação de ácidos húmicos (AH) e fertirriga-
ção. Foram avaliadas quatro doses de AH (0, 20, 40 e 80 L ha-1) e 
quatro substratos: S1 (fibra de coco (FC)), S2 (FC + casca de café 
carbonizada (CC) na proporção 1:3), S3 (FC + CC na proporção 
2:3) e S4 (CC). O delineamento experimental foi em blocos ca-
sualizados distribuídos em esquema fatorial 4x4. As mudas foram 
transplantadas com 35 dias para sacolas plásticas com capacidade 
de 7,0 L. Os AH foram aplicados quatro vezes em um intervalo de 
oito dias, sendo a primeira aplicação oito dias após o transplantio. 
não houve efeito significativo dos tratamentos nos teores de n, K 
e S nas folhas e na produção de frutos não comerciais. No entanto, 
houve efeito significativo dos substratos nos teores de P, Ca, Mg e 
sobre a produção de frutos total e comercial. Doses crescentes de AH 
induziram redução de forma linear dos teores de B e Cu (em S1); 
porém, induziram aumento dos teores de Zn. Em doses de 31 a 49 
L ha-1 de AH, ocorreu o máximo teor foliar de Fe, Cu e o mínimo de 
Mn. As maiores produtividades comerciais foram obtidas com a fibra 
de coco (S1) com média de 5,6 kg planta-1, apresentando incremento 
médio de produtividade de 22,9%, 38,7% e 49,7% em relação a S2, 
S3 e S4, respectivamente.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, ácidos húmicos, substratos 
alternativos, fibra de coco, casca de café carbonizada.

ABSTRACT
Leaf nutrient content and yield of tomato grown in different 

substrates and doses of humic acids

We evaluated the nutritional status and yield of tomato hybrid 
“Vênus”, grown on substrates, with application of humic acids (AH) 
and fertigation. Four doses of AH (0, 20, 40 and 80 L-1 ha) and four 
substrates: S1 (coconut fiber (CF)), S2 (FC + carbonized coffee husk 
(CC) in the ratio 1:3), S3 (CF + CC - in the ratio 2:3) and S4 (CC) 
were evaluated following the randomized blocks design in factorial 
4x4 scheme with four replications. The 35-day old seedlings were 
transplanted into plastic bags of 7 L. The humic acids were applied 
four times in eight-day intervals, and the first application was carried 
out eight days after transplanting. There was no significant effect of 
the treatments on the content of N, K and S in leaves and on non-
marketable fruits yield. However, there was a significant effect of the 
substrates on the content of P, Ca, Mg and on the total and marketable 
fruit yield. Increasing doses of AH reduced linearly the content of 
B and Cu (on S1), but increased the content of Zn in leaves. Humic 
acid doses of 31 to 49 L ha-1 provided the highest contents of Fe, 
Cu, and the lowest content of Mn. The highest marketable yields 
were obtained using coconut fiber, with an average of 5.6 kg/plant, 
showing an average yield increase of 22.9%, 38.7% and 49.7% in 
comparison to S2, S3 and S4, respectively.

Keywords: Lycopersicon esculentum, humic acids, alternative 
substrates, coconut fiber, carbonized coffee husk.
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longa durabilidade, baixo custo, fácil 
utilização e disponível nas regiões de 
cultivo.

Os ácidos húmicos são ácidos orgâ-
nicos, solúveis em água, presentes em 
diferentes fontes orgânicas, tais como 
lodo de esgoto, composto orgânico, 
leonardita, turfa e produtos comerciais, 
e que estimulam a absorção de nutrien-
tes, principalmente de íons catiônicos. 
Os resultados obtidos são variáveis e 
dependem, além da espécie testada, das 
substâncias húmicas utilizadas, concen-
tração, grau de purificação do material e 
das condições em que foram realizados 
os experimento (Silva et al., 1999).

As substâncias húmicas aumen-
tam a atividade de H+-ATPases de 
membranas plasmáticas, estimulam o 

desenvolvimento de raízes, resultando 
em maior absorção e transporte de 
nutrientes (Façanha et al., 2002). No 
tomateiro, estimulam o crescimento de 
raízes e da parte aérea, resultando em 
maior teor de massa seca da planta e 
dos frutos, além de proporcionar maior 
produtividade e absorção de N, P, Fe 
e Cu (Abdel-Mawgoud et al., 2007; 
Yildirim, 2007).

Este trabalho foi desenvolvido com 
o objetivo de avaliar a produtividade 
e o teor de nutrientes nas folhas do 
tomateiro, grupo italiano, cultivado em 
ambiente protegido em diferentes subs-
tratos e doses de ácidos húmicos. 

MATERIAL E MÉTODOS
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O experimento foi conduzido no 
setor de Olericultura da UFLA, Lavras-
MG, de agosto de 2007 a janeiro de 
2008. As sementes da cultivar híbrida 
Vênus, grupo italiano, de crescimento 
determinado, foram semeadas em ban-
dejas de poliestireno com 128 células 
e irrigadas diariamente por meio de 
microaspersão.

As mudas foram transplantadas 35 
dias após a semeadura para sacolas plás-
ticas com capacidade de 7,0 L, sendo 
distribuídas no espaçamento de 1,0 m 
x 0,8 m x 0,4 m (entre fileiras duplas, 
fileiras simples e plantas na mesma fi-
leira, respectivamente), com densidade 
populacional de 2,78 plantas m-2. A con-
dução do experimento foi em ambiente 
protegido, modelo capela, com 30 m de 
comprimento, 10 m de largura e 1,80 m 
de pé direito, coberto com polietileno de 
baixa densidade de 150 micras.

O delineamento experimental uti-
lizado foi de blocos casualizados em 
esquema fatorial 4x4, compreendendo 
quatro doses de ácidos húmicos (0, 20, 
40 e 80 L ha-1) e quatro tipos de subs-
tratos: S1 (fibra de coco (FC)); S2 (FC 

+ casca de café carbonizada (CC) na 
proporção 1:3, com base em volume); 
S3 (FC + CC na proporção 2:3, com 
base em volume); e S4 (CC) (Tabela 1). 
Como fonte de AH foi utilizado o Co-
dahumus 20, aplicado a cada oito dias, 
em quatro parcelamentos, a partir do 
oitavo dia após o transplantio (Tabela 1). 
As parcelas foram constituídas por nove 
plantas, sendo as amostras retiradas de 
cinco plantas centrais em cada parcela 
com quatro repetições.

Os nutrientes foram fornecidos por 
meio de fertirrigação diária, de acordo 
com o estádio de desenvolvimento da 
cultura, sendo as doses baseadas em 
recomendação de Castellane & Araújo 
(1995). Na fase inicial de crescimento 
foram aplicados: 12,5 de N; 1,5 de P; 
7,0 de K; 4,0 de Ca; 2,0 de Mg; 2,0 de 
S (mmol L-1); e, ainda 20 de Fe; 15 de 
Mn; 5 de Zn; 30 de B; 0,8 de Cu; 0,5 de 
Mo (µmol L-1). Na fase de crescimento 
e frutificação foram aplicados: 14,0 de 
N; 2,0 de P; 11,2 de K; 5,2 de Ca; 1,6 
de Mg; 5,7 de S (mmol L-1); e 25 de Fe; 
15 de Mn; 5 de Zn; 30 de B; 0,8 de Cu; 
0,5 de Mo (µmol L-1).

As plantas foram conduzidas com 4 
a 6 hastes e mantidas verticalmente por 
fitilhos dispostos de forma horizontal, 
fixados a mourões. A irrigação foi por 
gotejamento com vazão média de 6,0 L 
h-1. O tempo de irrigação foi determina-
do após drenagem de 30% do volume 
total de água aplicada às sacolas e a 
frequência ajustada de acordo com o 
estádio de desenvolvimento da cultura 
e as condições climáticas.

Foram realizadas onze colheitas a 
cada cinco dias, de frutos maduros ou 
em estádio máximo de desenvolvimento 
fisiológico. Os frutos que apresentaram 
calibre maior que 40 mm de diâmetro 
equatorial foram pesados e separados 
dos que apresentaram podridão apical. 
As características avaliadas foram pro-
dução total, comercial e não comercial 
por planta. A produção comercial de 
frutos foi obtida pelo somatório das 
classes (calibres) pequenos (40 a <50 
mm), médios (50 a <60 mm) e grandes 
(>60 mm). A produção não comercial 
foi constituída por frutos que apresen-
taram podridão apical e calibre menor 
que 40 mm.

As amostras para análise foliar fo-
ram coletadas 64 dias após o plantio, 
retirando-se a quarta folha a partir do 
ápice das hastes. O N mineralizado foi 
determinado pelo método Kjeldahl, 
descrito por Bremner (1965). Os teores 
de P, K, Ca, Mg, S, Cu, Fe, Mn e Zn 
foram analisados após a mineralização 
pela digestão nítrico-perclórica. O P foi 
determinado pelo método colorimétri-
co, K por fotometria de chamas, S por 
turbidimetria e os demais nutrientes 
por espectrofotometria de absorção 
atômica (Malavolta et al., 1997). O B 
foi determinado colorimetricamente 
pelo método da Azometina H (Wolf, 
1974), após mineralização por via seca 
em mufla, a 550oC.

Os dados foram submetidos à análise 
de variância, sendo as médias de subs-
tratos comparadas pelo teste de Tukey, 
a 5% de probabilidade e as doses de 
ácidos húmicos por regressão, utilizando 
o SAS (Statistical Analysis System).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve efeito significativo dos subs-
tratos, com relação à produção total e 

AA Lima et al.

Tabela 1. Características físico-químicas dos substratos orgânicos (physico-chemical 
properties of organic substrates). Lavras, UFLA, 2008.

Características S1 S2 S3 S4 Coda 20
pH em H2O 5,8 7,2 7,3 7,8 -
N-Total (g kg-1) 9,2 8,7 9,7 8,2 4,0
P (g kg-1) 2,0 2,4 2,5 2,5 33,4
K (g kg-1) 8,2 17,7 22,0 30,5 37,1
Ca (g kg-1) 4,2 10,2 8,2 9,1 1,7
Mg (g kg-1) 1,5 2,8 2,5 2,3 0,3
S (g kg-1) 2,3 2,5 2,7 2,4 7,5
B (mg kg-1) 29,5 19,6 21,4 21,2 -
Cu (mg kg-1) 85,2 57,7 61,8 45,0 -
Mn (mg kg-1) 77,8 182,0 157,1 164,2 7,1
Zn (mg kg-1) 84,2 52,9 55,0 29,7 16,2
Fe (mg kg-1) 716,3 1.256,1 1.265,1 1.188,9 102,1
C.E. (mS cm-1) 3,8 3,9 4,9 5,6 -
C total (dag kg-1) 40,6 40,6 36,9 41,0 9,9
C/N 44,1 46,7 38,0 50,0 24,9
Ácido húmico (g kg-1) 2,0 2,5 1,4 2,5 100,0
Ácido fúlvico (g kg-1) 3,2 2,4 1,6 3,7 102,0

S1: fibra de coco (FC); S2: FC + casca de café carbonizada (CC) na proporção 1:3; S3: 
FC + CC na proporção 2:3; S4: CC; C.E.: Condutividade elétrica; Coda 20: Codahumus 
20, Acido húmico (S1: coconut fiber (FC); S2: FC + carbonized coffee husk (CC) in the 
ratio 1:3; S3: FC + CC in the ratio 2:3; S4: CC); C.E.: electrical conductivity; Coda 20: 
Codahumus 20, humic acid).
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comercial de frutos, e ainda em relação 
aos teores foliares de P, Ca e Mg (Tabela 
2). No entanto, não foi observado efeito 
significativo dos ácidos húmicos (AH) 
com relação à produção de frutos total, 
comercial, não comercial, bem como, 
em relação aos teores foliares de macro-
nutrientes. Isso, provavelmente, ocorreu 
devido à lixiviação dos AH, produzida 
pela alta frequência de regas, à utiliza-
ção de solução nutritiva equilibrada ou à 
capacidade de disponibilização gradual 
de AH pelos substratos (Tabela 1). A 
produção total de frutos de tomateiro 
foi gradualmente reduzida, à medida 
que se aumentou o teor de casca de café 
nos substratos.

na fibra de coco, houve incremento 
médio de produção de frutos comerciais 
de 22,9%, 38,7% e 49,7%, em relação 
a S2, S3 e S4 (Tabela 2). Cabe ressaltar 
que a estimativa média da produção 
comercial nos substratos, de 125,9 t ha-1 

foi superior à obtida em cultivo hidro-
pônico NFT, com as cultivares UC-82 e 
Saladinha, com médias de 85,5 a 101,3 t 
ha-1 (Genúncio et al., 2006) e com a uti-
lização de fibra de coco e fertirrigação, 
cvs. Tx e Larissa, médias de 104 t ha-1 
(Carrijo et al., 2004). A produção comer-A produção comer-
cial média nos diferentes tratamentos 
foi influenciada pelo tipo de substrato 
e manejo da irrigação. A casca de café 
carbonizada apresentou alta capacidade 
de disponibilização de potássio, 3,7 ve-
zes mais que a fibra de coco, alterando a 
condutividade elétrica (C.E.) e o pH da 
solução de cultivo (Tabela 1), influen-
ciando significativamente na redução da 
produtividade do tomateiro. De acordo 

com Alvarenga et al. (2004), o limite 
máximo de salinidade expressa pelo 
solo para o tomateiro é de 2,5 mS cm-1, 
ocorrendo diminuição de rendimento 
de 10% para cada acréscimo de 1,0 mS 
cm-1, acima do limite de tolerância.

A produção média de frutos não 
comerciais não foi influenciada signifi-
cativamente pelos diferentes substratos 
(Tabela 2). No entanto, é importante 
salientar que, apesar disso, as perdas por 
deficiência de Ca foram 16,7% maiores 
em S2 e em S3 do que em S1(fibra de 
coco). A produção média estimada de 
frutos não comerciais, de 4,6 t ha-1, cons-
tituída principalmente por tomates com 
deficiência de cálcio, encontrava-se den-
tro dos valores médios, de 3,8 a 5,8 t ha-1, 
observados por Sampaio et al. (1999) 
para a cv. Santa Clara. Os fatores mais 
prováveis para a ocorrência de podridão 
apical podem estar relacionados com 
alta umidade relativa do ar no período 
de colheita e diminuição de fluxo trans-
piratório de água e nutrientes, para parte 
aérea, influenciando a redistribuição de 
Ca+2 para frutos. Nesse caso, Paiva et al. 
(1998) verificaram maior acúmulo de 
cálcio nos frutos, em condições de baixa 
umidade relativa (40%), por aumentar o 
fluxo transpiratório de água e nutrientes 
para a parte aérea e, consequentemente, 
para os frutos.

Houve diferença significativa para 
os teores de Ca e Mg nas folhas nos 
diferentes substratos, observando-se 
maiores concentrações desses nutrien-
tes nos substratos com casca de café 
carbonizada (Tabela 2). No entanto, 
não houve influência, do ponto de vista 

nutricional, capaz de elevar a produtivi-
dade do tomateiro. A ordem decrescente 
de concentração de nutrientes nas folhas 
do tomateiro nos diferentes tratamentos 
foi: N, K, Ca, Mg, S e P. Esse resultado 
foi diferente do observado por Fernan-
des et al. (2002) com o híbrido Carmen, 
cultivado em solução nutritiva, apresen-
tando valores de K>Ca>N>S>P>Mg. 
As diferenças entre os teores foliares 
de nutrientes, referidos por diversos 
autores, dependem da época de plantio, 
da idade da planta ou órgão amostrado, 
da cultivar, da interação entre nutrientes 
e das condições climáticas (Carvalho et 
al., 2004).

O teor foliar de nitrogênio não foi 
influenciado pelos tratamentos (Tabela 
2), porém, ficou dentro dos níveis de 
concentração considerados adequados, 
37 a 49 g kg-1 (Silva & Giordano, 2000; 
Fontes et al., 2004). Segundo Fayad et 
al. (2002), a taxa diária de absorção de 
N pelo tomateiro é crescente até aos 46 
dias, para depois decrescer, devido à sua 
exportação para frutos, cuja taxa é de 
55%. Provavelmente, devido ao fato de a 
amostragem foliar ter sido realizada por 
ocasião da formação do segundo cacho 
de frutos, a redistribuição tenha influen-
ciado a concentração de N foliar.

O teor de fósforo nas folhas foi 
influenciado pelos substratos, sendo 
significativamente menor apenas no 
substrato com fibra de coco (Tabela 2). 
No entanto, o menor teor de P, de 6,0 
g kg-1, permaneceu dentro dos níveis 
considerados adequados para o tomatei-
ro, de 2,5 a 8,0 g kg-1 (Malavolta et al., 
1997; Silva & Giordano, 2000). Porém, 

Tabela 2. Teores médios de N, P, K, Ca, Mg e S nas folhas e produção total (PT), comercial (PC) e não comercial (PNC) de frutos de tomateiro 
cultivado em diferentes substratos orgânicos (average content of N, P, K, Ca, Mg and S in leaves and production total (PT), marketable yield 
(PC) and non-marketable yield (PNC) of tomato fruits grown on different organic substrates). Lavras, UFLA, 2008.

Substratos
PT PC PNC N P K Ca Mg S

(kg planta-1) (g kg-1) 
S1 5,74 a 5,59 a 0,14 a 39,0 a 6,0 b 33,0 a 34,0 a 7,0 b 7,8 a
S2 4,49 b 4,31 b 0,15 a 40,0 a 6,7 a 34,0 a 30,0 b 7,5 a 7,1 a
S3   4,11 bc   3,92 bc 0,18 a 37,0 a 6,9 a 33,0 a 30,0 b 7,6 a 7,2 a
S4 3,78 c 3,64 c 0,18 a 39,0 a   6,6 ab 31,0 a 31,0 b 7,6 a 6,3 a
Média 4,53 4,37 0,16 39,0 6,6 33,0 31,0 7,4 7,1
CV (%) 11,42 12,20 35,02 8,33 6,63 7,36 6,10 4,12 9,97

Nas colunas, médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade (means followed by the 
same letter in the column do not differ according to Tukey’s test at the 5% level of probability); S1: fibra de coco (FC); S2: FC + casca de 
café carbonizada (CC) na proporção 1:3; S3: FC + CC na proporção 2:3; S4: CC (S1: coconut fiber (FC); S2: FC + carbonized coffee husk 
(CC) in the ratio 1:3; S3: FC + CC in the ratio 2:3; S4: CC).
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inferior aos referidos por Fernandes 
et al. (2002) em cultivo em vaso, 13 
g kg-1. Provavelmente, as diferenças 
observadas na concentração de P nos 
substratos S2 e S3, estejam relacionadas 
à maior capacidade de disponibilização 
de P pela casca de café carbonizada, ou 
à sua maior capacidade de retenção de 
ânions, quando comparada com a fibra 
de coco (Tabela 1).

não houve efeito significativo dos 
tratamentos sobre o teor de potássio nas 

folhas (Tabela 2). No entanto, o menor 
teor de K em relação ao substrato com 
casca de café (S4), de 31 g kg-1, ficou 
dentro do padrão considerado adequado, 
de 30 a 50 g kg-1 (Silva & Giordano, 
2000; Silva et al., 2001). Mesmo as-
sim, a concentração de K nas folhas foi 
menor que os 47 a 54 g kg-1 citadas por 
Fernandes et al. (2002) e Fontes et al. 
(2004), cujos resultados diferiram de 
acordo com a fonte de nutrientes utili-
zados e com o ambiente de cultivo, em 

campo ou ambiente protegido. Porém, 
estão dentro dos teores de 28 a 33 g kg-1, 

obtidos por Silva et al. (2001) e conside-
rados adequados para o tomateiro.

Houve efeito significativo dos subs-
tratos no teor de Ca nas folhas do toma-
teiro (Tabela 2). No entanto, o menor 
teor de Ca (30 g kg-1 nos substratos S3 e 
S2) está dentro dos níveis considerados 
adequados para o tomateiro, de 13 a 38 
(Silva & Giordano, 2000; Fontes et al., 
2004). A fibra de coco no substrato S1 
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Figura 1. Teores médios de Fe, Cu, Mn, B e Zn em folhas de tomateiro (p<0,05), em função das doses de ácidos húmicos aplicados em 
diferentes substratos orgânicos; S1: fibra de coco (FC); S2: FC + casca de café carbonizada (CC) na proporção 1:3; S3: FC + CC na propor-
ção 2:3; S4: CC (average contents of Fe, Cu, Mn, B and Zn in tomato leaves (p<0,05), depending on the doses of humic acids applied and 
different organic substrates; S1: coconut fiber (FC); S2: FC + carbonized coffee husk (CC) in the ratio 1:3; S3: FC + CC in the ratio 2:3; 
S4: CC). Lavras, UFLA, 2008.
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proporcionou maior absorção de Ca do 
que os demais com mistura de casca de 
café carbonizada. Esse fato pode ser 
explicado devido à fibra de coco apre-
sentar maior capacidade de retenção e 
disponibilização de água, facilitando 
o transporte unidirecional de Ca pelo 
xilema, via corrente transpiratória, das 
raízes para a parte aérea (Faquin, 2005). 
Por outro lado, com a adição da casca 
de café carbonizada, ocorreu aumento da 
CE (Tabela 1) e da inibição competitiva 
do Ca com K ou Mg pelo mesmo sítio 
do carregador na membrana plasmática, 
diminuindo o teor desse nutriente nas 
folhas.

Houve efeito estatisticamente sig-
nificativo dos substratos no teor de 
magnésio nas folhas, sendo o menor 
valor observado no substrato contendo 
fibra de coco (Tabela 2). no entanto, a 
menor concentração foliar de Mg, de 
7,0 g kg-1, está dentro dos níveis consi-
derados adequados para o tomateiro, de 
4,0 a 6,0 g kg-1 por (Silva & Giordano, 
2000; Fontes et al., 2004). Foi obser-
vado ainda, que os substratos contendo 
casca de café carbonizada apresentaram 
maior capacidade de disponibilização de 
Mg do que a fibra de coco, bem como 
maior CTC, contribuindo para aumentar 
o teor foliar (Tabela 2). Portanto, podem 
influenciar o teor de Mg, o tipo de subs-
trato, o sistema de cultivo, o ambiente e, 
ainda, segundo Carvalho et al. (2004), 
a disponibilidade elevada de Ca e K na 
solução de cultivo.

não houve efeito significativo dos 
tratamentos com relação ao teor de 
enxofre nas folhas do tomateiro (Tabela 
2). No entanto, o menor teor de S, de 
6,3 g kg-1, está dentro do padrão de con-
centração considerado adequado para o 
tomateiro, de 4,0 a 12,0 g kg-1 (Silva & 
Giordano, 2000). É importante ressaltar 
que os teores foliares de S, em cultivo 
em diferentes substratos e em ambiente 
protegido, foram maiores que em siste-
ma de cultivo convencional, variando de 
13,0 a 9,0 g kg-1 (Fontes et al., 2004).

Observou-se que na casca de café 
carbonizada, quando utilizada sozinha, 
houve redução de 19,2% de S nas folhas, 
quando comparada com a fibra de coco. 
Essa redução ocorreu devido, prova-
velmente, à competição entre o sulfato 
(SO4

2-) (forma absorvida pela planta) 

com grupos funcionais do íon carbo-
xilato (COO-), e ou hidroxilas (OH-) 
dos grupos fenólicos da casca de café, 
favorecendo a sua lixiviação, já que os 
substratos utilizados apresentaram baixa 
capacidade de retenção de ânions.

Os ácidos húmicos (AH) apresenta-
ram efeito significativo sobre os teores 
foliares de micronutrientes. É impor-
tante salientar o efeito significativo das 
interações AH e substratos orgânicos, 
apenas com relação aos teores de Cu e 
Mn (Figura 1). Os teores foliares de Fe 
foram maiores que Cu, seguidos do Mn, 
B e Zn, com médias nos diferentes tra-
tamentos, de 221,5; 193,5; 170,1; 68,7; 
28,1 mg kg-1, respectivamente. Em so-
lução nutritiva, Fernandes et al. (2002) 
obtiveram, com o híbrido Carmen, con-
centrações foliares, também diferentes 
das obtidas neste trabalho, com médias 
de: 209 de Fe; 96 de Zn; 10 de Cu; 665 
de Mn; e 209 de B, em mg kg-1. Essas di-
ferenças nas concentrações de nutrientes 
dependem da época de plantio, da idade 
da planta ou órgão amostrado, da culti-
var, da interação entre nutrientes, das 
condições climáticas (Carvalho et al., 
2004) e da concentração de nutrientes 
da solução nutritiva.

Houve efeito crescente dos ácidos 
húmicos na concentração foliar de ferro 
(Figura 1), atingindo valor máximo de 
253,7 mg kg-1 na dose de 36,7 L ha-1. 
Esse aumento pode ser atribuído à 
maior solubilidade do Fe por comple-
xação com as substâncias húmicas, ou 
ainda, à redução do Fe3+ a Fe2+ pelos 
ácidos húmicos, resultando em maior 
disponibilidade para as plantas (Adani 
et al., 1998).

Em doses acima de 36,7 L ha-1, hou-
ve redução na disponibilização de Fe 
para a forma reduzida Fe(OH)3, produ-
zida, provavelmente, pela liberação de 
hidroxilas de grupos fenólicos das subs-
tâncias húmicas. No entanto, os teores 
de Fe nas folhas do tomateiro, de 197,2 
a 253,7 mg kg-1, estão dentro do padrão 
considerado adequado para o tomateiro, 
de 100 a 300 mg kg-1 (Malavolta et al., 
1997; Fernandes et al., 2002).

Houve efeito significativo da intera-
ção entre os ácidos húmicos e substratos 
na concentração foliar de cobre (Figura 
1). Houve decréscimo de 23,2 mg kg-1 
de Cu, para cada 20 L do produto apli-

cado aos substratos. O efeito do teor 
de Cu, apresentado pela fibra de coco, 
difere dos demais substratos onde foi 
utilizada a casca de café carbonizada. Ao 
contrário da fibra de coco, a aplicação 
de doses crescente de ácidos húmicos 
induziu aumento do teor foliar de Cu, 
cujos resultados foram representados 
por curvas de regressão quadráticas, 
para os substratos com casca de café 
carbonizada S2, S3 e S4, apresentando 
nas doses de 38,4 a 39,5 L, as máximas 
concentrações de Cu, de 249,6; 236,9 e 
223,5 mg kg-1, respectivamente.

Os resultados indicam que a fibra 
de coco apresenta menor CTC, quando 
comparada com a casca de café carbo-
nizada. Portanto, é provável que, com o 
aumento das doses de ácidos húmicos, 
tenha ocorrido complexação do Cu 
com substâncias húmicas, formando 
um complexo mais estável, reduzindo 
a sua disponibilização para as plantas 
ou facilitando perdas por lixiviação, 
devido à baixa CTC da fibra de coco, 
quando comparado com a casca da café 
carbonizada (Tabela 1). Por isso, Correia 
et al. (2003) recomendam a utilização 
da fibra de coco misturada a outros ma-
teriais, para aumentar a sua eficiência 
como substrato.

Nos substratos contendo casca de 
café carbonizada o teor foliar de Cu 
cresceu até a dose de aproximadamente 
38,4 L ha-1 de ácidos húmicos, prova-
velmente, devido à maior CTC e maior 
concentração do nutriente na solução. 
Esse resultado pode ser explicado, 
também, pela ativação H+-ATPases de 
membranas por substâncias húmicas, 
especialmente ácidos fúlvicos ou por 
aumento da permeabilidade da mem-
brana plasmática, implicando em maior 
absorção de íons, como Fe2+ e Cu2 
(Adani et al., 1998; Nardi et al., 1991). 
No entanto, observou-se que o menor 
teor foliar de Cu na dose máxima de 
80 L ha-1 de ácidos húmicos, no caso 
da fibra de coco, de 125,1 mg kg-1, está 
acima do padrão considerado adequado 
para o tomateiro, de 5 a 15 mg kg-1 (Ma-
lavolta et al., 1997; Silva & Giordano, 
2000). Altas concentrações de Cu estão 
relacionadas também, à aplicação foliar 
de fungicidas cúpricos para controle de 
doenças da parte aérea do tomateiro.

Houve efeito da interação entre os 
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ácidos húmicos e substratos na con-
centração foliar de manganês (Figura 
1). na fibra de coco e no substrato S3, 
ocorreram teores mínimos de 125,6 mg 
kg-1 e 151,6 mg kg-1 de Mn respectiva-
mente, nas doses de 47,0 e 80 L ha-1. 
A casca de café carbonizada aumenta 
o pH e a C.E. da solução, diminuindo, 
consequentemente, a disponibilização 
de íons catiônicos. Normalmente, a solu-
bilidade e absorção dos micronutrientes 
catiônicos diminuem com o aumento 
do pH da solução (Faquin, 2005). Esse 
efeito nos substratos S1 e S3 foram 
revertidos em doses de ácidos húmicos 
superiores a 47,0 L ha-1, por provável 
complexação do Mn com ligantes or-
gânicos (ácidos húmicos e fúlvicos), 
que podem influenciar na absorção do 
elemento pelas raízes.

É importante ressaltar que os teores 
foliares de Mn nos diferentes tratamen-
tos, de 156,3 a 203,1 mg kg-1, estão 
dentro do padrão considerado adequado 
para o tomateiro, de 50 a 250 mg kg-1 
(Malavolta et al., 1997). Vários fatores 
interferem na concentração de Mn, 
dentre eles o tipo de híbrido, ambiente 
de cultivo, substratos, solução de cultivo 
ou pulverizações para controle de fito-
patógenos da parte aérea. Teores consi-
derados elevados foram observados em 
cultivo protegido, média de 313,2 mg 
kg-1 (Rodrigues et al., 2002), geralmente 
atribuídos ao controle com fungicidas à 
base de Mn.

Houve efeito significativo dos ácidos 
húmicos no teor de B nas folhas do to-
mateiro (Figura 1), com decréscimo de 
3,1 mg kg-1 para cada 20 L do produto 
aplicado aos substratos. No entanto, o 
menor teor foliar de B na dose máxima 
de 80 L ha-1 de ácidos húmicos, de 61,3 
mg kg-1, está dentro do padrão conside-
rado adequado para o tomateiro, de 30 
a 100 mg kg-1 (Malavolta et al., 1997; 
Silva & Giordano, 2000). A redução do 
teor de B nas folhas com doses crescen-
tes de ácidos húmicos ocorreu devido, 
provavelmente à formação de comple-
xos mais solúveis do B com substâncias 
húmicas presente nos ácidos húmicos, 
cuja lixiviação pode ter sido facilitada, 
devido à baixa capacidade de retenção 
de ânions por parte dos substratos.

Houve aumento da concentração 
de Zn, de 0,81 mg kg-1 para cada 20 L 

aplicados aos substratos (Figura 1). No 
entanto, observou-se que os teores de 
Zn, de 26,7 a 29,9 mg kg-1, estão abaixo 
do padrão considerado adequado para 
o tomateiro, de 60 a 70 mg kg-1 (Silva 
& Giordano, 2000); porém, próximos 
aos referidos por Fontes et al. (2004), 
de 26 a 29 mg kg-1. A baixa absorção 
de Zn pode ser atribuída à provável in-
teração competitiva com o Fe, ao nível 
da membrana celular pelo sítio ativo do 
carregador de íons. O efeito dos ácidos 
húmicos no aumento do teor de Zn pode 
ser atribuído à formação de complexos 
solúveis, aumentando a sua disponibili-
zação para a planta.

Os tratamentos apresentaram efeito 
significativo sobre os teores foliares 
de macronutrientes, exceto N e K; no 
entanto, mantendo-os dentro dos níveis 
considerados adequados para o tomatei-
ro. A fibra de coco apresentou resultados 
significativamente superiores aos de-
mais substratos, com relação à produção 
de frutos total e comercial.

Os teores máximos de Cu, Fe e Mn 
nas folhas ocorreram com a aplicação de 
doses médias de ácidos húmicos, de 36 
a 49 L ha-1. No entanto, os teores de B 
e de Cu no substrato contendo fibra de 
coco, diminuíram de forma linear com 
as doses crescentes de ácidos húmicos, 
enquanto que a concentração de Zn apre-
sentou uma resposta linear crescente.

REFERÊNCIAS

ABDEL-MAWGOUD AMR; EL-GREADLY 
NHM; HELMY YI; SINGER SM. 2007. 
Responses of tomato plants to different rates of 
humic-based fertilizer and NPK fertilization. 
Journal of Applied Sciences Research 3: 
169-174.

ADANI F; GENEVINI P; ZACCHEO P; ZOCCH 
G. 1998. The effect of commercial humic acid 
on tomato plant growth and mineral nutrition. 
Journal of Plant Nutrition 21: 561-575.

ALVARENGA MAR; LIMA LA; FAQUIN V. 
2004. Fertirrigação. In: ALVARENGA MAR 
(ed). Tomate: produção em campo, em casa-
de-vegetação e em hidroponia. Lavras: Editora 
UFLA. p. 123-158.

BREMNER JM. 1965. Total nitrogen. In: BLACK 
CA. (ed). Methods of soil analysis. Madison: 
American Society of Agronomy, part 2, p. 
1149-1178.

CARRIJO OA; VIDAL MC; REIS NVB; SOUZA 
RB; MAKISHIMA N. 2004. Produtividade do 
tomateiro em diferentes substratos e modelos 
de casas de vegetação. Horticultura Brasileira 
22: 05-09.

CARVALHO JG; BASTOS ARR; ALVARENGA 

MAR. 2004. Fertirrigação. In: ALVARENGA 
MAR (ed). Tomate: produção em campo, em 
casa-de-vegetação e em hidroponia. Lavras: 
Editora UFLA. p. 63-120.

CASTELLANE PD; ARAÚJO JAC. 1995. 
Cultivo sem solo: hidroponia. Jaboticabal: 
FUNEP. 43p.

CORREIA D; ROSA MF; NOROES ERV. 2003. 
Uso do pó da casca de coco na formulação de 
substratos para formação de mudas enxertadas 
de cajueiro anão precoce. Revista Brasileira 
de Fruticultura 25: 557-558.

FAÇANHA AR; FAÇANHA ALO; OLIVARES FL; 
GURIDI FGA; VELLOSO ACx; RUMJANEK 
VMR; BRASIL F; SCHRIPSEMA J; BRAZ-
FILHO R; OLIVEIRA MA; CANELLAS 
LPC. 2002. Bioatividade de ácidos húmicos: 
efeitos sobre o desenvolvimento radicular 
e sobre a bomba de prótons da membrana 
plasmática. Pesquisa Agropecuária Brasileira 
37: 1301-1310.

FAQUIN V. 2005. Nutrição mineral de plantas. 
Lavras: UFLA/FAEPE. 183 p.: il.

FAYAD JA; FONTES PCR; CARDOSO AA; 
FINGER FL; FERREIRA FA. 2002. Absorção 
de nutrientes pelo tomateiro cultivado sob 
condições de campo e de ambiente protegido. 
Horticultura Brasileira 20: 90-94.

FERNANDES AA; MARTINEZ HEP; FONTES 
PCR. 2002. Produtividade, qualidade dos 
frutos e estado nutricional do tomateiro tipo 
longa vida conduzido com um cacho, em 
cultivo hidropônico, em função das fontes 
de nutrientes. Horticultura Brasileira 20: 
564-570.

FONTES PCR; LOURES JL; GALVÃO JC; 
CARDOSO AA; MANTOVANI EC. 2004. 
Produção e qualidade do tomate produzido em 
substrato, no campo e em ambiente protegido. 
Horticultura Brasileira 22: 614-619.

GENÚNCIO GC; MAJEROWICZ N; ZONTA 
E; SANTOS AM; GRACIA D; AHMED 
CRM; SILVA MG. 2006. Crescimento e 
produtividade do tomateiro em cultivo 
hidropônico NFT em função da concentração 
iônica da solução nutritiva. Horticultura 
Brasileira 24: 175-179.

MAKISHIMA NO; CARRIJO OA. 1998. Cultivo 
protegido do tomateiro. Brasília: EMBRAPA-
CNPH. 20p. Embrapa Hortaliças. Circular 
Técnica, 13.

MALAVOLTA E; VITTI CG; OLIVEIRA SA. 
1997. Avaliação do estado nutricional das 
plantas: princípios e aplicações. Piracicaba: 
Associação Brasileira para Pesquisa da Potassa 
e Fosfato. 319p.

MARTINEZ PF. 2002. Manejo de substratos para 
horticultura. In: ENCONTRO NACIONAL 
DE SUBSTRATOS PARA PLANTAS, 3, 
2002, Campinas: Caracterização, manejo e 
qualidade de substratos para produção de 
plantas. Campinas: IAC, p. 53-76.

NARDI S; CONCHERI G; DELL´AGNOLA G; 
SCRIMIN P. 1991. Nitrate uptake and ATPase 
activity in oat seedlings in the presence of two 
humic fractions. Soil Biology & Biochemistry 
23: 833-836.

PAIVA EAS; MARTINEZ HEP; CASALI VWD; 
PADILHA L. 1998. Occurrence of blossom 
end rot in tomato as a function of calcium 

AA Lima et al.



69Hortic. bras., v. 29, n. 1, jan.- mar. 2011

dose in the nutrient solution and air relative 
humidity. Journal of Plant Nutrition 21: 
2663-2670.

RODRIGUES DS; PONTES AL; MINAMI K; 
DIAS CTS. 2002. Quantidade absorvida 
e concentrações de micronutrientes em 
tomateiro sob cultivo protegido. Scientia 
Agrícola 59: 137-145.

SAMPAIO RA; FONTES PCR; SEDIYAMA CS. 
1999. Resposta do tomateiro à fertirrigação 
potássica e cobertura plástica do solo. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira 34: 21-30.

SILVA JBC; GIORDANO LB. 2000. Tomate 
para processamento industrial. Brasília: 
Embrapa Comunicação para Transferência de 
Tecnologia - Embrapa Hortaliças. 168 p.

SILVA RM; JABLONSKI A; SIEWERDT L; 
SILVEIRA JÚNIOR P. 1999. Crescimento da 
parte aérea e do sistema radicular do milho 
cultivado em solução nutritiva adicionada de 
substâncias húmicas. Revista Brasileira de 
Agrociência 5: 101-110.

SILVA EC; MIRANDA JRP; ALVARENGA 
MAR. 2001. Concentração de nutrientes e 

produção do tomateiro podado e adensado 
em função do uso de fósforo, de gesso e de 
fontes de nitrogênio. Horticultura Brasileira 
19: 64-69.

WOLF B. 1974. Improvements in azomethine-H 
method for  determination of  boron. 
Communications in Soil Science and Plant 
Analysis 5: 39-44.

YILDIRIM E. 2007. Foliar and soil fertilization 
of humic acid affect productivity and quality 
of tomato. Acta Agriculturae Scandinavica, 
Section B - Plant Soil Science 57: 182-186. 

Concentração foliar de nutrientes e produtividade de tomateiro cultivado sob diferentes substratos e doses de ácidos húmicos



70 Hortic. bras., v. 29, n. 1, jan.- mar. 2011

Nos últimos anos, o mercado está 
exigindo maior qualidade do pro-

duto e reduções nos custos de produção. 
Para isso, é necessário que as práticas 
culturais relacionadas aos tratamentos 
fitossanitários e às adubações sejam 
realizadas com eficiência, sem desper-
dício. O conhecimento da quantidade de 
nutrientes acumulada nas plantas é uma 
importante ferramenta para as recomen-
dações econômicas de adubação (Vitti 
et al., 1994; Raij et al., 1996).

O uso de curvas de acúmulo de 
nutrientes para as diversas espécies 
de hortaliças mostra-se como uma boa 
indicação da necessidade de nutrientes 
em cada etapa de desenvolvimento da 
planta; contudo, essas informações são 
ainda bastante limitadas (Villas Bôas 
et al., 2001), principalmente quando se 
visa a produção de sementes da maioria 
das hortaliças.

Em média, as plantas possuem cerca 
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi determinar a curva de acúmulo de 

nutrientes pela planta de alface destinada à produção de sementes. 
O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental São Manuel, 
pertencente à Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade 
Estadual Paulista, no período de 25/09/03 a 19/02/04. O delineamento 
experimental utilizado foi em blocos ao acaso com cinco repetições e 
seis tratamentos (épocas de coleta das plantas: 0, 20, 34, 49, 69 e 112 
dias após o transplante (DAT)). Foi utilizada a alface crespa cultivar 
Verônica, sendo avaliados o acúmulo da massa seca e de N, P, K, 
Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn na parte aérea das plantas. O maior 
incremento da massa seca das plantas ocorreu após o ponto comercial 
(34 DAT). O período de maior demanda de macronutrientes foi entre 
o início do pendoamento e o início do florescimento. Observa-se que 
para a maioria dos micronutrientes o período de maior exigência foi 
após o início do florescimento. A ordem decrescente de acúmulo de 
nutrientes foi: K>N>Ca>Mg>P>S>Fe>Mn>Zn>B>Cu.

Palavras-chave: Lactuca sativa, nutriente, demanda nutricional.

ABSTRACT
Nutrients uptake by lettuce plants for seed production

The nutrients uptake curve of lettuce plants for seed production 
was evaluated. The experiment was carried out from September 
2003 to February 2004 at the Faculdade de Ciências Agronômicas 
of the Universidade Estadual Paulista, in Botucatu, São Paulo State, 
Brazil. A randomized block design was used, with five replicates 
and six treatments (periods of plant collection: 0, 20, 34, 49, 69 and 
112 days after transplant (DAT)). We utilized the Verônica lettuce 
cultivar and evaluated the dry mass and the N, P, K, Ca, Mg, S, B, 
Cu, Fe, Mn and Zn accumulated in the aboveground part of the 
plants. The greatest increase in the plant dry matter occurred after 
the marketable point (34 DAT). The period of greatest demand for 
nutrients was between the beginning of the stem elongation stage and 
the beginning of the flowering stage. We also observed that for most 
micronutrients the period of highest demand was after the beginning 
of the flowering stage. nutrients accumulation in descending order 
was: K>N>Ca>Mg>P>S>Fe>Mn>Zn>B>Cu.

Keywords: Lactuca sativa, nutrient, nutritional demand.

(Recebido para publicação em 30 de outubro de 2009; aceito em 18 de fevereiro de 2011)
(Received on October 30, 2009; accepted on February 18, 2011)

de 5% de nutrientes minerais na massa 
seca total, porém existem grandes dife-
renças entre as espécies. As quantidades 
totais de nutrientes exigidas por uma 
cultura dependem, dentre outros fato-
res, da produtividade. Por outro lado, 
a absorção de nutrientes é diferente, de 
acordo com a fase de desenvolvimen-
to da planta, intensificando-se com o 
florescimento e a frutificação (Haag & 
Minami, 1981; Vitti et al., 1994; Raij 
et al., 1996).

As hortaliças diferenciam-se nas 
exigências nutricionais e no padrão de 
absorção durante o crescimento. Em 
geral, a absorção de nitrogênio, fósforo e 
potássio segue a mesma tendência que a 
taxa de acúmulo de biomassa da cultura. 
As hortaliças folhosas, como a alface, 
apresentam lenta absorção de nutrientes 
durante a primeira metade do ciclo de 
cultivo, sendo que o índice de absorção 
de nutrientes acelera-se próximo à co-

lheita (Papadopoulos, 1999).
Existem algumas informações a 

respeito das exigências minerais da 
alface cultivada para consumo in na-
tura. Grangeiro et al. (2006) avaliaram 
o acúmulo de nutrientes de alface até 
27 DAT e verificaram que a cultivar 
Verônica acumulou 0,33 g/planta de K; 
0,24 g/planta de N; 0,11 g/planta de P; 
0,10 g/planta de Mg e 0,05 g/planta de 
Ca, sendo observada maior demanda 
para N, P, K e Mg no período entre o 
22º e o 27º DAT e para o Ca, entre o 
17º e o 22º dia.

Resultado semelhante foi obtido 
por Agapito et al. (1997) ao avaliarem 
o acúmulo de nutrientes por plantas de 
quatro cultivares de alface. Verificaram 
que a maior absorção de N ocorreu na 
4ª semana após o transplantio para todas 
as cultivares e a de P, Ca e Mg, na 6ª se-
mana. A ordem decrescente da extração 
dos macronutrientes obtida nesse tra-
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balho foi K>N>P>Ca>Mg. Quanto aos 
micronutrientes, a ordem decrescente 
da extração foi Fe>Mn>Zn>Cu, com a 
máxima absorção ocorrida na 5ª semana 
após o transplantio.

na revisão bibliográfica realizada 
por Ferreira et al. (1993) observa-se 
que a ordem decrescente da extração 
dos nutrientes foi K>N>Ca>P>Mg>S. 
Resultados semelhantes foram obtidos 
por Fernandes et al. (2002), Lopes et 
al. (2003) e Conversa et al. (2004) no 
cultivo hidropônico de alface.

Beninni et al. (2005), ao avaliarem 
a concentração e o acúmulo de macro-
nutrientes em alface cultivar Verônica, 
verificaram que, no ponto de colheita, 
a parte aérea das plantas cultivadas 
no sistema convencional apresentou 
concentração de: 38,24; 5,74; 78,33; 
12,23; 3,11 e 3,87 g kg-1 e acúmulo de: 
372,78; 56,11; 765,84; 119,05; 30,46 e 
37,81 mg/planta, respectivamente, de N, 
P, K, Ca, Mg e S.

Embora existam estudos sobre nutri-
ção e recomendações de adubação para 
o cultivo comercial de alface, raramente 
se encontram trabalhos que abordem os 
efeitos dos nutrientes na produção de 
sementes. Isso se torna importante, pois 
as quantidades dos nutrientes utilizadas 
podem ser diferentes daquelas empre-
gadas para a produção comercial, uma 
vez que a cultura apresenta maior ciclo 
de desenvolvimento e, certamente, a 
extração de nutrientes será superior em 
relação ao cultivo comercial. Segundo 
Carvalho & Nakagawa (2000), a exi-
gência nutricional para a maioria das 
espécies, quando se visa a produção de 
sementes, torna-se mais intensa, sendo 
mais crítica por ocasião da formação das 
sementes, quando considerável quanti-
dade de nutrientes, como o fósforo e o 
nitrogênio, é para elas translocado.

Com isso, por causa da escassez de 
informações, o objetivo deste trabalho 
foi determinar a curva de acúmulo de 
nutrientes pelas plantas de alface desti-
nadas à produção de sementes.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi desenvolvido no 
município de São Manuel em área 
pertencente à Universidade Estadual 

Paulista, Campus de Botucatu-SP (22o 

46’S, 48º 34’W, altitude de 740 m). O 
experimento foi conduzido em estrutu-
ras de proteção, tipo arco, com 20 m de 
comprimento, largura de 7 m e pé-direito 
de 2,5 m, com altura de 3,8 m na sua 
parte mais alta.

O delineamento experimental utili-
zado foi em blocos ao acaso, com seis 
tratamentos e cinco repetições. Os trata-
mentos foram constituídos pelas épocas 
de coleta das plantas (0; 20; 34; 49; 69 
e 112 dias após o transplante).

Foi utilizado para enchimento dos 
vasos um Latossolo Vermelho Distró-
fico Típico (Embrapa, 2006) com os 
seguintes resultados obtidos na análise 
química: pH(CaCl2)= 4,0; Presina= 2 mg 
dm-3; matéria orgânica = 5 g dm-3; V%= 
16; e os valores de H+Al; K; Ca; Mg; 
SB e CTC, expressos em mmolc dm-3, 
respectivamente de: 28; 0,2; 4,0; 1,0; 5,2 
e 33,2. Os resultados da análise física do 
solo foram: 761, 199 e 40 g kg-1 de areia, 
argila e silte, respectivamente.

A correção do solo e a adubação de 
plantio foram realizadas com base em 
análise, seguindo-se a recomendação 
de adubação e calagem para o estado 
de São Paulo (Trani & Raij, 1996). A 
calagem foi realizada 30 dias antes do 
transplante das mudas, utilizando-se 
calcário dolomítico de alta reatividade 
(PRNT= 90%). Após 30 dias de incu-
bação, uma nova análise revelou que a 
saturação por bases chegou a 71%.

A adubação de plantio correspondeu 
ao fornecimento de 0,26 g/planta de N 
na forma de sulfato de amônio, 1,6 g/
planta de K2O na forma de cloreto de 
potássio e 500 g/planta de Biomix 

como fonte de matéria orgânica. A aná-
lise química do Biomix indicou valor 
de pH= 7,7 e de MO; N; P2O5; K2O; Ca; 
Mg e de S expressos em %, respectiva-
mente, de 53; 1,30; 0,90; 0,47; 6,80; 
0,25 e 0,34. A relação C/N foi de 23/1 
e a umidade do Biomix® de 60%. Todo 
fósforo foi fornecido apenas no plantio 
na dose de 3,9 g/planta, utilizando-se a 
fonte superfosfato triplo.

Foram realizadas adubações de 
cobertura aos 8, 15 e 21 dias após o 
transplante (DAT). Em cada aplicação, 
foram fornecidos 0,19 g/planta de N, 
na forma de nitrato de cálcio. Após as 

plantas atingirem o ponto comercial (34 
DAT), realizou-se a aplicação semanal 
de 0,27 g/planta de N e de 0,44 g/planta 
de K2O até a colheita das sementes (112 
DAT), fornecendo em cobertura um 
total de 3,6 g/planta de N e 4,8 g/planta 
de K2O no ciclo da planta, na forma de 
nitrato de cálcio e de nitrato de potássio. 
Aos 36 DAT, foi fornecida a solução 
Sarruge de micronutrientes contendo: 
500 µg L-1 de B; 39 µg L-1 de Cu; 722 
µg L-1 de Cl; 502 µg L-1 de Mn; 12 µg 
L-1 de Mo e 98 µg L-1 de Zn. Diluiu-se 
1 mL dessa solução em 1 L de H2O e 
foram fornecidos 200 mL/planta dessa 
solução diluída.

Utilizou-se a cultivar de alface tipo 
crespa ‘Verônica’, e a semeadura foi 
realizada no dia 25/09/03 em bandejas 
de poliestireno expandido de 128 células 
contendo substrato comercial para hor-
taliças. As mudas foram transplantadas 
em 30/10/03, para vasos de plástico com 
altura de 25 cm e diâmetro de 28 cm, 
com capacidade de 13 L, sendo condu-
zida uma planta por vaso, espaçadas em 
1,0 m entre linhas e 0,5 m entre plantas 
(centro a centro dos vasos).

A colhei ta  das  sementes  fo i 
parcelada em sete vezes e reali-
zada manualmente na maturidade 
fisiológica, na fase de “pêlos brancos” 
(“penugem branca”) sobre as inflores-
cências, conforme Reghin et al. (2000), 
iniciando-se aos 84 dias após o trans-
plante (DAT) e finalizando-se aos 112 
DAT. Assim que coletadas, as sementes 
foram levadas para a câmara seca a 40% 
de umidade relativa e à temperatura de 
20ºC, para melhor conservação.

As coletas das plantas para análise 
química foram realizadas em seis épo-
cas: na fase de muda (dia do transplante 
= 0 DAT); na época da diagnose foliar 
para avaliação do estado nutricional da 
alface (recomendada por Malavolta et 
al. (1997), 20 DAT); quando as plantas 
atingiram o ponto comercial para con-
sumo de alface (34 DAT); no início do 
pendoamento (49 DAT); no início do 
florescimento (69 DAT), e na última 
colheita das sementes (112 DAT). Estas 
datas foram escolhidas por representa-
rem etapas importantes do ciclo.

Assim que coletadas, as amostras 
(parte aérea e sementes) foram leva-
das ao laboratório de análise química 
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de plantas da UNESP e devidamente 
lavadas com água deionizada. Após a 
remoção da água utilizada na lavagem 
das amostras, elas foram colocadas em 
saco de papel, identificadas e levadas 
para secagem em estufa de circulação 
forçada de ar a 65°C, até atingirem mas-
sa constante conforme Malavolta et al. 
(1997). A partir dos 49 DAT, as amostras 
foram deixadas na estufa secando por 
um período maior que 72 horas, para que 
estivessem totalmente secas. Posterior-
mente, com o uso da balança analítica, 
foi obtida a massa de material seco da 
amostra de cada planta.

Em seguida, cada amostra passou 
pela moagem no moinho tipo Willey, 
sendo acondicionadas em sacos plás-
ticos fechados. A digestão sulfúrica foi 
utilizada para a obtenção do extrato 
visando a determinação de nitrogênio 
total; a digestão nítrico-perclórica foi 
utilizada para a obtenção dos extratos 
para as determinações dos teores totais 
na massa seca dos nutrientes: fósforo, 
potássio, cálcio, magnésio, enxofre, co-
bre, ferro, manganês e zinco; e a digestão 
por via seca foi utilizada para a obtenção 
do extrato visando a determinação de 
boro, conforme métodos apresentados 
por Malavolta et al. (1997).

O nitrogênio foi quantificado pelo 
método semi-micro Kjeldahl, fósforo 
e boro por colorimetria, potássio por 
fotometria de chama e cálcio, magné-
sio, enxofre, cobre, manganês, zinco e 
ferro por espectrofotometria de absorção 
atômica.

A partir das análises químicas, foram 
determinados os teores de nitrogênio, 
fósforo, potássio, cálcio, magnésio e 
enxofre em g kg-1, e os teores de boro, 
cobre, ferro, manganês e zinco em mg 
kg-1.

O acúmulo dos nutrientes foi obtido 
pela multiplicação do teor de cada nu-
triente pela massa de material seco da 
amostra, expressando-se os resultados 
dos macronutrientes em mg/planta e dos 
micronutrientes em µg/planta.

Todos os resultados foram obtidos a 
partir de cinco repetições. Eram cinco li-
nhas no sentido longitudinal da estrutura 
de cultivo protegido, sendo amostrada, 
ao acaso, uma planta de cada linha em 
cada época. Os acúmulos de massa de 
material seco da parte aérea e dos nu-

trientes ao longo das épocas avaliadas 
foram submetidos à análise de variância 
pelo teste F através do software Sisvar 
4.6 e, quando significativos, foram 
ajustadas equações não lineares, através 
do software Microcal Origin 6.0, sendo 
que, para o acúmulo da massa seca da 
parte aérea das plantas e de todos os 
nutrientes, o melhor ajuste foi para a 
função de Boltzmann, que produz uma 
curva sigmoidal.

Equação:

  , 
em que x = (dias após o transplante)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A massa seca da parte aérea das 
plantas (caule + folhas + hastes florais 
+ sementes) ajustou-se a função de 
Boltzmann (curva sigmoidal) (Tabela 
1). Foi crescente ao longo das épocas 
avaliadas e as plantas apresentaram, ao 
final do ciclo, massa seca de 73 g/planta 
(Figura 2F), valor superior ao obtido por 
Izzeldin et al. (1980), também visando 
produção de sementes, que foi de 52,6 
g/planta. Este resultado demonstra não 
ter havido restrição no crescimento e 
acúmulo de massa seca pelas plantas 
por ter sido utilizado vaso.

No ponto comercial (34 DAT), a 
massa seca da parte aérea das plantas 
foi de 11,42 g/planta, valor superior ao 
relatado por Arruda Júnior et al. (2005), 
que obtiveram, no máximo, 4,35 g/
planta de massa seca, no entanto, foi 

para a cultivar crespa ‘Cacheada’. Para 
a cultivar Verônica, Grangeiro et al. 
(2006) e Cézar (2005) obtiveram massa 
seca de 6,4 e 8,15 g/planta, respecti-
vamente, também inferiores ao obtido 
neste trabalho.

É importante observar que após o 
ponto comercial (34 DAT), a massa seca 
da parte aérea teve um incremento da or-
dem de cinco vezes. Isso significa dizer 
que a planta teve seu maior incremento 
em massa seca após o ponto comercial 
e, portanto, a demanda por nutrientes foi 
muito maior, conforme será discutido 
posteriormente.

Quanto aos macronutrientes, as 
quantidades de nitrogênio (N), fósforo 
(P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio 
(Mg) e enxofre (S) acumuladas na massa 
seca da parte aérea das plantas ao longo 
das épocas avaliadas ajustaram-se à 
função de Boltzmann (curva sigmoidal) 
(Tabela 1 e Figura 1).

A curva de acúmulo indicou que 
a maior demanda por N (Figura 1A) 
ocorreu do período do desenvolvimento 
vegetativo ao início do florescimento 
(20 aos 69 DAT), com média de 19 mg/
dia/planta de N. Já para P (Figura 1B), K 
(Figura 1C), Ca (Figura 1D), Mg (Figura 
1E) e S (Figura 1F), a maior demanda 
por esses nutrientes ocorreu do período 
de início do pendoamento ao início do 
florescimento (49 a 69 DAT), com média 
de 4,3; 38; 18,5; 3,4 e 1,7 mg/dia/planta, 
respectivamente.

Quanto ao N (Figura 1A), o acúmulo 
foi crescente até o início do florescimen-
to (69 DAT), tendendo a estabilizar a 
partir dessa época, de modo semelhante 

Tabela 1. Parâmetros da equação não linear ajustada para a massa seca e quantidade de ma-
cronutrientes acumulados na parte aérea das plantas (parameters of the non linear equation 
adjusted to the dry matter and the macronutrients accumulated in the aboveground part of 
the plants). São Manuel, UNESP, 2003/2004.

Nutriente A1 A2 x0 dx R2

N -52,2088 1191,4831 46,9302 14,2132 0,99
P 6,6577 168,2961 57,2837 10,9085 0,97
K -89,0638 2343,7685 51,7538 15,2560 0,99
Ca -18,6404 1062,2316 60,7611 14,8451 0,99
Mg -3,7569 191,2563 59,9176 15,7366 0,99
S 0,0681 80,6836 57,5700 13,2680 0,99

Massa seca -1,0471 73,9342 55,1836 12,3361 0,99
 R2 = coeficiente de determinação.

C Kano et al.
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ao que ocorreu com o acúmulo de massa 
de material seco das plantas (Figura 2F). 
A quantidade de n acumulada ao final 
do ciclo (112 DAT) foi de 1.174 mg/
planta. A alface para produção de se-
mentes encontrava-se com 6,5%, 30%, 
50% e 84% do total do N acumulado 
(1.174 mg/planta), aos 20, 34, 49 e 69 
DAT respectivamente (Figura 1A), ou 
seja, a alface para produção de sementes 
acumulou apenas 16% do total de N na 
fase de maturação das sementes (após o 
início do florescimento), provavelmente 
em decorrência da senescência das fo-
lhas e da redistribuição do N destas para 
as partes reprodutivas.

Quanto ao P (Figura 1B), a quantida-
de acumulada desse nutriente ao final do 
ciclo (112 DAT) foi de 165 mg/planta. 
A alface para a produção de sementes 
necessitou de 6%, 25%, 28% e 81% do 
total do P acumulado (165 mg/planta), 
aos 20, 34, 49 e 69 DAT, respectiva-
mente, ou seja, apenas 19% na fase de 
maturação das sementes (após o início 
do florescimento). nota-se que, entre os 
50 e 70 DAT, ou seja, entre o início do 
pendoamento e o início do florescimen-
to, foram acumulados cerca de 50% do P 
de que a planta necessitou. Possivelmen-
te, neste estádio, o P seja armazenado 
para posterior redistribuição para as 
sementes (principal dreno de reserva). 
Grant et al. (2001) verificaram que, para 
trigo, 45% do P total da parte aérea tinha 
sido absorvido até o florescimento e, à 
medida que a planta se desenvolvia, o 
P era removido das folhas e dos caules 
e direcionado para as sementes.

O K foi o nutriente mais acumulado 
pela planta de alface para produção de 
sementes. Aos 112 DAT, o acúmulo foi 
de 2.296 mg/planta. A planta necessitou 
de 5,7%, 24%, 43% e 77% do total do 

K acumulado (2.296 mg/planta), aos 
20, 34, 49 e 69 DAT, respectivamente 
(Figura 1C). Neste caso, cerca de 23% 
após o início do florescimento (69 DAT) 
até a colheita das sementes.

Quanto ao Ca, aos 112 DAT, o acú-
mulo foi de 1.028 mg/planta. A planta 
necessitou de 3%, 15%, 29% e 65% do 
total do Ca acumulado, aos 20, 34, 49 e 
69 DAT, respectivamente (Figura 1D). 
Neste caso, 35% de Ca foram absorvi-
dos após o início do florescimento (69 
DAT).

O acúmulo de Mg, aos 112 DAT, foi 
de 191 mg/planta. A planta necessitou de 
3,8%, 19%, 30% e 67% do total do Mg 
acumulado, aos 20, 34, 49 e 69 DAT, 
respectivamente (Figura 1E). Assim 
como para o Ca, cerca de 33% do Mg 
foram absorvidos após o início do flo-
rescimento (69 DAT), ou seja, na fase 
de maturação das sementes.

Quanto ao S, aos 112 DAT, o acúmu-
lo foi de 79 mg/planta. A planta necessi-
tou de 5,5%, 17%, 24% e 63% da média 
do total do S acumulado, aos 20, 34, 49 
e 69 DAT, respectivamente (Figura 1F). 
Cerca de 37% do S foram absorvidos na 
fase de maturação das sementes.

Para o Mg, assim como para o K, 
o Ca e o P, a quantidade acumulada na 
parte aérea das plantas foi crescente até 
a época da colheita das sementes (112 
DAT), o que não ocorreu com o N e o S; 
provavelmente isso tenha ocorrido pelo 
fato de que na semente, o Mg, K, Ca e 
o P são armazenados nos sais do ácido 
fítico, constituindo a fitina (Copeland & 
McDonald, 1995; Marschner, 1995).

A média da quantidade de macro-
nutrientes acumulados na parte aérea 
das plantas de alface para a produção 
de sementes no final do ciclo, em or-
dem decrescente e em mg/planta, foi: 

2.262>1.133>1.060>188>160>73, de 
K>N>Ca>Mg>P>S, respectivamente. 
Esse maior acúmulo de potássio também 
foi observado para a alface ‘Verônica’ 
no ponto comercial, porém, em quan-
tidades menores, nessa mesma cultivar 
por Beninni et al. (2005) e Grangeiro 
et al. (2006).

Pelo fato de não ter sido encontrado 
trabalho sobre curvas de acúmulo de 
macronutrientes pela planta de alface 
para a produção de sementes, procurou-
se comparar esse acúmulo com a alface 
para o consumo de folhas.

Ferreira et al. (1993) e Beninni et 
al. (2005) verificaram que a ordem 
decrescente de acúmulo de macronu-
trientes para a produção de alface foi: 
K>N>Ca>P>Mg>S, resultado seme-
lhante ao obtido neste trabalho para a 
produção de sementes, com exceção da 
inversão do P e do Mg, que apresentaram 
valores bem próximos neste trabalho.

Ao comparar o acúmulo de macro-
nutrientes obtidos por Beninni et al. 
(2005) pela alface cultivar Verônica para 
o consumo de folhas, pôde-se verificar 
que a planta para a produção de sementes 
acumulou quantidade superior de todos 
os macronutrientes: 2,3 vezes a mais de 
N; 2,0 de P; 2,5 de K; 7,2 de Ca; 4,6 de 
Mg e 1,4 de S, indicando que, quando se 
busca produção de sementes de alface, a 
necessidade de macronutrientes é bem 
maior e, portanto, a adubação deve ser 
diferente. Deve-se destacar a importân-
cia da calagem, pois tanto o Ca como 
o Mg foram os nutrientes com maior 
aumento no acúmulo em relação à alface 
para consumo.

Quanto aos micronutrientes, à quan-
tidade de boro, cobre, ferro, manganês 
e zinco acumulada na parte aérea das 
plantas (caule + folhas + hastes florais 
+ sementes) ao longo das épocas avalia-
das, ajustaram-se à função de Boltzmann 
(curva sigmoidal) (Tabela 2 e Figura 
2). Observa-se que houve aumento no 
acúmulo desses nutrientes mesmo após 
o florescimento, até o final do ciclo.

A curva de acúmulo indicou que a 
maior demanda por B ocorreu do 
período de início do pendoamento ao 
início do florescimento (49 aos 69 DAT), 
com média de 19 μg/dia/planta de B (Fi-
gura 2A). Já para o Cu, a maior demanda 
ocorreu do período de início do flores-

Tabela 2. Parâmetros da equação não linear ajustada para a quantidade de micronutrientes 
acumulados na parte aérea das plantas (parameters of the non-linear equation adjusted to the 
micronutrients accumulated in the aboveground part of the plants). São Manuel, UNESP, 
2003/2004.

Nutriente A1 A2 x0 dx R2

B -25,7318 1054,0101 53,2078 14,1053 0,99
Cu -36,7350 765,2195 76,9166 23,5905 0,99
Fe -281,8558 45499,5220 79,5117 14,3138 0,99
Mn -234,4051 7137,2198 75,7901 20,9311 0,99
Zn -11,2808 2472,9470 70,6926 14,7821 0,99

 R2 = coeficiente de determinação.

Acúmulo de nutrientes pela alface destinada à produção de sementes
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Figura 1. Curva de acúmulo (mg planta-1) de nitrogênio (A), fósforo (B), potássio (C), cálcio (D), magnésio (E) e de enxofre (F) pela planta 
de alface para produção de sementes ao longo do ciclo (accumulation (mg plant-1) curve of nitrogen (A), phosphorus (B), potassium (C), 
calcium (D), magnesium (E) and sulphur (F) by lettuce plants for seed production). São Manuel, UNESP, 2003/2004.

em baixo suprimento de B à planta, 
ocorre inibição do florescimento e do 
desenvolvimento da semente (Marsch-
ner, 1995).

Para o Cu (Figura 2B), a quanti-
dade acumulada na parte aérea total 
das plantas foi crescente ao longo das 
épocas avaliadas, sendo, aos 112 DAT, 
de 618 µg/planta. A planta necessitou 
de 4%, 10%, 27,5% e 47% do total 
do Cu acumulado, aos 20, 34, 49 e 69 
DAT, respectivamente. Portanto, cerca 
da metade do cobre (53%) foi absorvida 
após o florescimento, ou seja, a grande 
demanda também foi no estádio repro-
dutivo da planta.

aos 112 DAT foi de 1.036 µg/planta. 
A alface para produção de sementes 
necessitou de 5%, 21%, 41% e 77% do 
total do B acumulado aos 20, 34, 49 e 69 
DAT, respectivamente. Portanto, cerca 
de ¼ (23%) do B foi absorvido após 
o início do florescimento (69 DAT), 
durante o período de maturação das 
sementes. Estes resultados comprovam 
a necessidade deste nutriente estar 
disponível para a planta de alface, pois 
o mesmo atua no crescimento do tubo 
polínico, portanto, isto justifica a maior 
demanda durante o estádio reprodutivo 
do que nos estádios de desenvolvimento 
vegetativo da planta. Há relatos de que, 

cimento até a colheita das sementes 
(69 aos 112 DAT), com média de 8 μg/
dia/planta de Cu (Figura 2B). A maior 
demanda por Fe (620 μg de ferro/dia/
planta) ocorreu após o início do floresci-
mento, entre os 69 e os 112 DAT (Figura 
2C), e para o Mn (74 μg/dia/planta de 
Mn), entre o início do pendoamento 
até a colheita das sementes (49 aos 112 
DAT) (Figura 2D). A maior demanda 
por Zn ocorreu do período de início do 
pendoamento ao início do florescimento 
(49 aos 69 DAT), com média de 37 μg/
dia/planta de Zn (Figura 2E).

A quantidade de B (Figura 2A) acu-
mulada na parte aérea total das plantas 
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A quantidade de Fe (Figura 2C) acu-
mulada na parte aérea total das plantas 
aos 112 DAT foi de 41.213 µg/planta. 
A planta necessitou de 0,6%, 3%, 12% 
e 26% da média total do Fe acumulado, 
aos 20, 34, 49 e 69 DAT, respectivamen-
te; portanto, a maior quantidade (74%) 
foi absorvida após o florescimento, ou 
seja, a grande demanda foi no estádio 
reprodutivo da planta.

Para o Mn (Figura 2D), a quantidade 
acumulada na parte aérea total das plan-
tas foi crescente ao longo das épocas 
avaliadas, sendo, aos 112 DAT, de 6.028 

µg/planta. A alface para produção de 
sementes necessitou de 2%, 12%, 23% 
e 47% do total do Mn acumulado aos 20, 
34, 49 e 69 DAT, respectivamente. As-
sim como para o Cu, também para o Mn, 
cerca da metade (53%) foi absorvida 
após o florescimento, ou seja, a grande 
demanda foi no estádio reprodutivo da 
planta.

A quantidade acumulada de Zn na 
parte aérea total das plantas aos 112 
DAT foi de 2.329 µg/planta (Figura 2E). 
A planta necessitou de 2%, 9,6%, 18% e 
50% do total do Zn acumulado aos 20, 

34, 49 e 69 DAT, respectivamente. A me-
tade (50%) do Zn foi absorvida após o 
florescimento, ou seja, a grande deman-
da também foi no estádio reprodutivo da 
planta. Provavelmente essa tendência 
do Zn deve-se ao alongamento da haste 
floral no pendoamento, pelo fato de este 
elemento ser essencial para a síntese do 
triptofano que, por sua vez, é o precursor 
do ácido indol acético (AIA), hormônio 
de crescimento com função também de 
promover alongamento de segmentos 
de caules (Malavolta et al., 1997; Taiz 
& Zeiger, 2004).
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Figura 2. Curva de acúmulo (µg planta-1) de boro (A), cobre (B), ferro (C), manganês (D), zinco (E) e de massa seca (F) em (g planta-1) pela 
planta de alface para produção de sementes ao longo do ciclo (accumulation (µg plant-1) curve of boron (A), copper (B) iron (C), manganese 
(D), zinc (E) and dry matter (F) (g plant-1) by lettuce plants for seed production). São Manuel, UNESP, 2003/2004.
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Lott et al. (1995) descreveram que, 
frequentemente, a maioria do K, Mg, Ca, 
Mn, Fe e Zn encontrados nas sementes 
estão associados com o ácido fítico via 
associações iônicas com a carga nega-
tiva dos grupos fosfatos e são utilizados 
na maturação das sementes. Com a 
germinação, a fitina é degradada pela 
ação da fitase, uma fosfatase, e então 
esses cátions são mobilizados para re-
giões de crescimento da plântula para 
serem utilizados no metabolismo. Com 
isso, pode-se explicar a alta demanda 
por esses nutrientes, em especial para 
os micronutrientes a partir do início 
do florescimento, lembrando que, no 
caso do Zn, ocorreu maior absorção 
entre o início do pendoamento até o 
final do ciclo, explicada, anteriormen-
te, pelo rápido crescimento do caule e 
pela sua participação na maturação das 
sementes.

Quanto ao Cu, a maior demanda 
no estádio reprodutivo deve-se à sua 
importância na formação da antera, 
pois em deficiência, segundo Marschner 
(1995), observou-se um número bem 
menor de grãos de pólen por antera e, 
particularmente, a inviabilidade do pó-
len, além de essa deficiência afetar mais 
a formação de sementes e frutos do que 
o crescimento vegetativo.

O B e o Zn apresentaram cerca de 
¾ do acúmulo após o florescimento, e 
apenas 25% do B e 50% do Zn antes 
do florescimento. Quanto ao B, a sua 
função no crescimento do tubo políni-
co, é o principal fator responsável pela 
sua maior demanda durante o estádio 
reprodutivo do que no desenvolvimento 
vegetativo da planta. Há relatos de que 
em baixo suprimento de B à planta, 
ocorre inibição do florescimento e do 
desenvolvimento da semente (Marsch-
ner, 1995).

No caso dos micronutrientes, em 
especial o Cu, Fe, Mn e Zn, mais de 
50% desses nutrientes foram acumu-
lados a partir do florescimento. Isso 
indica a necessidade de se manejar a 
adubação de forma a complementar 
esses micronutrientes num período que 
antecede este estádio, caso os teores 
destes micronutrientes estejam baixos 
nas plantas.

A média da quantidade de micronu-
trientes acumulada na parte aérea total 

das plantas de alface para produção 
de sementes no final do ciclo, em or-
dem decrescente e em μg/planta, foi: 
42.873>5.913>2.319>1.033>640, de 
Fe>Mn>Zn>B>Cu, respectivamente, 
sendo cerca de 1,6 vez a mais de B; 4,3 
vezes de Cu; 10,3 vezes de Fe; 3,4 vezes 
de Mn e 0,9 vez de Zn em relação à al-
face para consumo de folhas, conforme 
Ferreira et al. (1993). Constata-se que, 
quando se busca a produção de sementes 
de alface, a necessidade de micronu-
trientes é maior. Essa maior absorção 
de Fe e Mn, também foi observado por 
Furlani (1997) no ponto comercial da 
alface cultivar Verônica e por Agapito 
et al. (1997) em quatro cultivares de 
alface.

Conclui-se que o período de maior 
demanda da maioria dos macronutrien-
tes pela planta de alface para produção 
de sementes foi entre o início do pendoa-
mento e o início do florescimento. Deve-
se destacar a importância da calagem, 
pois o Ca e o Mg foram os nutrientes 
com maior diferença no total acumulado 
em relação à alface para consumo. No 
caso dos micronutrientes, em especial 
o Cu, Fe, Mn e Zn, mais de 50% desses 
nutrientes foram acumulados a partir do 
florescimento. Isso indica a necessidade 
de manejar a adubação de forma a com-
plementar esses micronutrientes num 
período que antecede este estádio.
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O estado de Pernambuco é um dos 
principais produtores de crucíferas 

no Nordeste brasileiro, sendo os muni-
cípios de Camocim de São Felix e Chã 
Grande os maiores produtores de couve-
chinesa (Brassica pekinnensis L.). Para 
essa cultura, a podridão-mole causada 
por Pectobacterium carotovorum subsp. 
carotovorum (Pcc) (Jones) Hauben et 

MELLO MRF; SILVEIRA EB; VIANA IO; GUERRA ML; MARIANO RLR. 2011. Uso de antibióticos e leveduras para controle da podridão-mole em 
couve-chinesa. Horticultura Brasileira 29: 78-83.

Uso de antibióticos e leveduras para controle da podridão-mole em 
couve-chinesa
Marcelo RF de Mello; Elineide B da Silveira; Ivanise O Viana; Myrzânia de L Guerra; Rosa de LR 
Mariano
UFRPE, Progr. de Pós-Graduação em Fitopatologia, Av. Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, 52171-900 Recife-PE; 
marcelomello@barreiros.ifpe.edu.br;  rmariano@truenet.com.br

RESUMO
A podridão-mole causada por Pectobacterium carotovorum 

subsp. carotovorum (Pcc) pode ocorrer em plantios de couve-chinesa 
(Brassica pekinensis) com até 67% de incidência. O trabalho visou 
avaliar a sensibilidade in vitro de Pcc a  bactericidas, o efeito de 
Mycoshield® nas dosagens de 3,0 e 1,5 g L-1, e de leveduras a 108 
cel/mL no controle da doença em casa de vegetação e em campo. 
As plantas foram pulverizadas com Mycoshield® (oxitetraciclina 
20%) e leveduras (Rh1 e Rh2 (Rhodotorula spp.) e Sc1 (Saccha-
romyces cerevisae)) sete dias após o transplante, e inoculadas por 
picada com o isolado Pcc120, sete dias e 12 h após o tratamento, 
respectivamente. Em todos os experimentos foram avaliados os 
componentes epidemiológicos da doença. In vitro, 40 isolados de Pcc 
testados apresentaram resistência ao sulfato de cobre e sensibilidade 
a oxitetraciclina, estreptomicina, oxitetraciclina+estreptomicina e 
oxitetraciclina+sulfato de cobre, todos na concentração de 0,2 g L-1. 
Seis isolados de Pcc foram mais inibidos por Mycoshield do que por 
Agri-Micina® (oxitetraciclina 1,5% + estreptomicina 15%) ambos a 
3,0 g L-1, não sendo inibidos por Kasumin® (casugamicina 2%) (2,0 
mL L-1). Em casa de vegetação, Mycoshield (3,0 g L-1) reduziu a 
severidade e o índice de doença em até 47,4 e 19%; já a levedura Sc1 
reduziu a severidade da doença e a área abaixo da curva de progresso 
da doença (AACPD) em até 27,6 e 39,3%, respectivamente, enquanto 
Rh1 reduziu a AACPD em até 33,5%. Em campo, Mycoshield re-
duziu o índice de doença (14,4%) a severidade (15,5%) e a AACPD 
(28,9%); enquanto que Rh1 reduziu o índice de doença (8,8%) e 
Sc1 reduziu a AACPD (15,7%). Conclui-se que o Mycoshield e as 
leveduras apresentaram baixa eficiência para controle da podridão-
mole da couve-chinesa em campo.

Palavras-chave: Brassica pekinensis, Pectobacterium carotovorum 
subsp. carotovorum, Saccharomyces cerevisiae, Rhodotorula sp., 
oxitetraciclina, estreptomicina.

ABSTRACT
Use of antibiotics and yeasts for controlling Chinese cabbage 

soft rot

The soft rot caused by Pectobacterium carotovorum subsp. 
carotovorum (Pcc) may occur in Chinese cabbage (Brassica 
pekinensis) plantations presenting till 67% of incidence. In this 
research we evaluated the Pcc sensibility to bactericides in vitro, the 
effect of Mycoshield® at 3.0 and 1.5 g L-1, and yeasts at 108 cel/mL-1 
to control the disease in greenhouse and field. Plants were sprayed 
with Mycoshield® (oxitetracycline 20%) and yeasts (Rh1 and Rh2 
(Rhodotorula spp.) and Sc1 (Saccharomyces cerevisae)) seven days 
after transplant and inoculated with the isolate Pcc120 seven days 
and 12 h after treatment, respectively. In all experiments disease 
epidemiological components were evaluated. In vitro 40 Pcc isolates 
were resistant to copper sulfate and sensitive to oxitetracycline, 
streptomycin, oxitetracycline + streptomycin and oxitetracycline + 
copper sulfate all at 0.2 g L-1. Six Pcc isolates were more inhibited 
by Mycoshield than by Agri-Micina® (oxitetracycline 1.5% + 
streptomycin 15%) both at 3.0 g L-1, but there was no inhibition 
by Kasumin® (Kasugamicin 2%) (2.0 mL L-1). In greenhouse 
Mycoshield at 3.0 g L-1 reduced disease severity and disease index 
up to 47.4 and 19.0%. The yeast Sc1 reduced disease severity and 
area under the disease progress curve (AUDPC) up to 27.6 and 
39.3% respectively, while Rh1 reduced AUDPC up to 33.5%. In field 
Mycoshield reduced the disease index (14.4%) severity (15.5%) 
and AUDPC (28.9%), while Rh1 reduced disease index by 8.8% 
and Sc1 reduced the AUDPC by 15.7%. In conclusion Mycoshield 
and yeasts showed low efficiency for controlling soft-rot of Chinese 
cabbage in field.

Keywords: Brassica pekinensis, Pectobacterium carotovorum 
subsp. carotovorum, Saccharomyces cerevisiae, Rhodotorula sp., 
oxitetracycline, streptomycin.
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al. se destaca como uma importante 
doença (Kikumoto, 2000), tendo sido 
em 2004 assinalada em 22 áreas de culti-
vo amostradas na mesoregião Agreste de 
Pernambuco, com incidência variando 
de 1 a 67% (Silva et al., 2005).

O controle da podridão-mole é muito 
difícil, uma vez que Pcc sobrevive na 
água, no solo, em restos culturais infec-

tados, na rizosfera de plantas cultivadas 
ou invasoras e epifíticamente na filosfera 
de plantas hospedeiras ou invasoras (Ki-
kumoto, 1980; Pérombelon & Kelman, 
1980). Estudos têm sido realizados com 
variedades resistentes (Ren et al., 2001a, 
2001b), plantas transgênicas (Fray et 
al., 1999; Mãe et al., 2001), controle 
biológico (Barra et al., 2009; Carrer 
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Filho et al., 2009; Cladera-Olivera et 
al., 2006; Dong et al., 2004; Manefield 
et al., 2001), uso de cálcio (Flego et al., 
1997), indutores de resistência (Benelli 
et al., 2004) e emprego de antibióticos 
ou fungicidas cúpricos (Zambolim et 
al., 1997). No entanto, a maioria destas 
pesquisas foi realizada em laboratório 
e/ou envolvendo outros hospedeiros 
que não a couve-chinesa. Com relação 
a este patossistema específico, no Brasil 
ainda não existem cultivares resistentes, 
restando a utilização dos agrotóxicos.

Na utilização de antibióticos para 
controle de bacterioses deve-se consi-
derar o custo, registro para a cultura, 
período de carência e, principalmente, a 
interferência no ecossistema envolvido. 
O reduzido número de agroquímicos 
registrados para doenças bacterianas 
em hortaliças favorece a utilização de 
produtos indevidos e ineficazes. Exis-
tem registros de quatro formulados 
comerciais contendo antibióticos de uso 
agrícola, a Agri-Micina® (oxitetraciclina 
1,5% + estreptomicina 15%); o Agrimai-
cin® 500 (oxitetraciclina 3% + sulfato de 
cobre 40%); o Kasumin® (casugamicina 
2,0%); e o Mycoshield® (oxitetraciclina 
2,0%). Não existem produtos registra-
dos para podridão-mole ou qualquer 
outra doença em couve-chinesa, desde 
que é considerada “minor crop”. O 
Kasumim® é registrado para podridão-
mole em cenoura e o Mycoshield® para 
canela-preta e podridão-mole em batata 
e cenoura, respectivamente (Lopes; 
Quezado-Soares, 1997).

O controle biológico, juntamente 
com outras práticas de controle, cons-
titui uma alternativa potencial dentro 
de um programa de manejo de doenças 
de plantas. Dentre diversos agentes de 
biocontrole, de acordo com Valdebenito-
Sanhueza (2000), as leveduras são 
promissoras e têm sido utilizadas com 
eficiência, pois são integrantes da micro-
biota epifítica, endofítica e do solo onde 
se desenvolvem as plantas, competem 
por nutrientes, colonizam ferimentos 
e podem induzir resistência. As prin-
cipais leveduras biocontroladoras são 
Aureobasidium spp., Cryptococcus spp., 
Rhodotorula spp., Saccharomyces spp. 
e Sporobolomyces spp. (Valdebenito-
Sanhueza, 2000).

Considerando as perdas causadas 

pela podridão-mole à produção de cou-
ve-chinesa em Pernambuco, a ineficácia 
das medidas de controle atualmente 
utilizadas e a carência de pesquisas 
com antibióticos e biocontroladores na 
interação Pcc x couve-chinesa, este tra-
balho teve por objetivo avaliar o efeito 
de antibióticos e leveduras no controle 
dessa doença.

MATERIAL E MÉTODOS 

Obtenção de isolados e preparo 
de suspensões - Os 40 isolados de Pcc 
foram obtidos da Coleção de Culturas 
do Laboratório de Fitobacteriologia da 
Universidade Federal Rural de Pernam-
buco (UFRPE), provenientes de plantas 
de couve-chinesa (19 isolados) e alface 
(21 isolados) com infecção natural, 
coletadas nos municípios de Camocim 
de São Félix, Chã Grande e Vitória de 
Santo Antão. Os dez isolados de leve-
duras foram selecionados entre gêneros 
frequentemente utilizados no biocontro-
le de doenças de plantas. Foram obtidos 
da coleção de culturas do Laboratório de 
Fitobacteriologia da UFRPE [Rhodoto-
rula sp. 4IIIA (Rh1) e Rhodotorula sp. 
4IIIB (Rh2); Saccharomyces cerevisae 
Hansen (Sc1) e Saccharomyces sp. (Sc 
sp.)] e da Micoteca do Departamento 
de Micologia da Universidade Federal 
de Pernambuco [S. cerevisae (2658 e 
5107); Pichia membranaefaciens Han-
sen (2611); Aureobasidium pullulans 
(De Bary) Arnaud (2571 e 2837) e 
Rhodotorula minuta (Saito) Harrison 
(5368)]. As suspensões bacterianas e de 
leveduras foram preparadas a partir de 
cultivo em NYDA (20 ágar, 10 glicose, 
5 extrato de levedura, 3 extrato de carne, 
5 peptona bacteriológica g L-1 de água 
destilada) a 28±2ºC durante 36-48 h e as 
concentrações foram ajustadas, respec-
tivamente em fotocolorímetro para 1 x 
109

 
ufc mL-1 e em câmara de Neubauer 

para 108 cel mL-1.
Sensibilidade in vitro de Pcc a 

bactericidas - Alíquotas de 5 µL das 
suspensões de 40 isolados de Pcc 
foram depositadas em triplicata sobre 
meio NYDA suplementado com oxite-
traciclina, estreptomicina e sulfato de 
cobre e misturas de oxitetraciclina + 
estreptomicina; oxitetraciclina + sulfato 
de cobre e  estreptomicina + sulfato de 

cobre, sendo utilizado 0,2 g L-1 de cada 
antibiótico isoladamente ou em mistura. 
As placas foram mantidas em incubado-
ra B.O.D. a 28±2ºC durante 48 horas e a 
avaliação foi realizada considerando-se 
como resistentes os isolados que apre-
sentaram crescimento confluente nas 
três repetições.

Seis isolados de Pcc selecionados 
com base na reação aos bactericidas, 
ao hospedeiro e município de origem 
foram testados para sensibilidade a 
Agri-Micina (Pfizer, oxitetraciclina, 
1,5%; sulfato de estreptomicina, 15%), 
Kasumin (Arysta Lifescience, casu-
gamicina 2,0%) e Mycoshield (Pfizer, 
oxitetraciclina, 20%), utilizando do-
sagens recomendadas para hortaliças, 
respectivamente 3,0 g, 2,0 mL e 3,0 g de 
produto comercial L-1 de água. Alíquotas 
de 3 mL das suspensões bacterianas con-
centradas foram adicionadas a 100 mL 
de NYDA fundente, homogeneizando-se 
e vertendo-se em placas de Petri. Após a 
solidificação do meio, discos de papel de 
filtro contendo os antibióticos nas dosa-
gens citadas foram colocados em quatro 
pontos eqüidistantes. As testemunhas 
foram constituídas por discos contendo 
apenas água destilada esterilizada. As 
placas foram mantidas em B.O.D. a 
28±2ºC durante 24 h e a avaliação rea-
lizada pela medição do halo de inibição 
do crescimento bacteriano.

O primeiro experimento foi quali-
tativo, com delineamento inteiramente 
casualizado e três repetições, sendo a 
unidade experimental uma placa com 
três pontos de deposição. No segundo 
experimento, o delineamento foi intei-
ramente casualizado em arranjo fatorial 
3 x 6 (três antibióticos x 6 isolados de 
Pcc), com quatro repetições, sendo a 
unidade experimental uma placa com 
quatro discos do antibiótico.

Efeito de Mycoshield no controle 
da podridão-mole da couve-chinesa 
em casa de vegetação - Em julho de 
2008, plântulas de couve-chinesa AF-75 
(Sakata® Seed Sudamerica Ltda.) com 
20 dias foram transplantadas para vasos 
contendo 3 L da mistura solo:substrato 
(1:3). Sete dias após o transplante, o 
Mycoshield, previamente selecionado 
in vitro, foi aplicado nas dosagens 3,0 e 
1,5 g L-1, pulverizando-se as plantas até 
o escorrimento. Sete dias após aplica-
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ção do Mycoshield, as plantas foram 
inoculadas pelo método de picada (com 
palito de dente esterilizado) na base do 
pecíolo da segunda folha definitiva. Este 
período foi selecionado considerando-se 
que o Mycoshield tem ação sistêmica e 
que no campo a doença inicia-se nesta 
fase (em torno de 40 dias após o trans-
plante); com o patógeno penetrando 
por ferimentos nas folhas que estão em 
contato com o solo infestado. No feri-
mento, com auxílio de micropipetador 
foram depositados 5 μL da suspensão 
de Pcc120. A testemunha foi tratada 
com água destilada e inoculada com 
Pcc120. Após a inoculação, as plantas 
foram submetidas à câmara úmida por 6 
h. Durante o período dos experimentos, 
a temperatura em casa de vegetação 
variou de 25 a 35ºC.

As avaliações foram realizadas 
inicialmente a cada hora durante as pri-
meiras seis horas após a inoculação e, 
posteriormente, a intervalos de seis ho-
ras até 48 h, considerando-se os seguin-
tes componentes epidemiológicos: (a) 
período de incubação (PI), determinado 
pelo número de horas entre a inoculação 
e o surgimento dos sintomas da doença; 
(b) severidade da doença (SEV), às 48 
h após a inoculação, estimada com o 
auxílio de escala descritiva de 1 a 9 
(Ren et al., 2001a); (c) área abaixo da 
curva de progresso da doença (AACPD), 
calculada conforme Shaner & Finney 
(1977) com base em oito avaliações; 
(d) índice de doença (IDO), calculado 
pela fórmula IDO = Σ (grau da escala x 
frequência) x 100/(nº total de unidades 
x grau máximo da escala).

O delineamento foi inteiramente 
casualizado, com três tratamentos 
(Mycoshield em duas dosagens + tes-
temunha), cada tratamento com quatro 
repetições, sendo a unidade experimen-
tal constituída por cinco plantas.

Efeito de leveduras no controle 
da podridão-mole em couve-chinesa 
– Foram realizados dois experimentos 
em setembro de 2008. O primeiro, em 
nervuras de folhas destacadas da cultivar 
AF-75 com os 10 isolados de leveduras 
seguiu a metodologia de Guerra et al. 
(2008). As folhas foram lavadas com 
água e sabão, removendo-se o limbo 
foliar, ficando apenas a nervura prin-
cipal. As nervuras foram desinfestadas 

com hipoclorito de sódio (1:3, v:v), 
lavadas com água destilada duas vezes, 
acomodadas em bandejas plásticas e 
perfuradas com percevejos latonados 
em cinco locais, distantes entre eles de 
2,5 cm. As leveduras foram aplicadas 
por deposição de 5 μL de suspensão 
no ferimento e após 12 horas, foram 
colocados 5 μL de suspensão de Pcc 120 
sobre as perfurações e foram mantidas 
em câmara úmida em condições de 
laboratório. As avaliações constaram 
da medição do comprimento (mm) da 
lesão produzida pela bactéria nos pon-
tos de inoculação, sendo realizadas a 
cada hora nas primeiras 6 horas e com 
intervalos de 6 horas até 48 horas após 
a inoculação. Foram observados PI e 
SEV. O experimento teve delineamento 
inteiramente casualizado com onze tra-
tamentos (10 leveduras + testemunha) 
e cinco repetições, sendo a unidade 
experimental uma nervura com cinco 
pontos de inoculação.

No segundo experimento, de an-
tibiose in vitro contra Pcc120, foram 
utilizadas três leveduras selecionadas no 
primeiro e a metodologia já descrita no 
teste de sensibilidade aos antibióticos. 
O delineamento experimental foi intei-
ramente casualizado, com quatro trata-
mentos (três leveduras + testemunha) 
e quatro repetições, sendo a unidade 
experimental uma placa com quatro 
pontos de deposição.

Um terceiro experimento foi realiza-
do em casa de vegetação com as três le-
veduras, utilizando metodologia similar 
ao que testou o Mycoshield. Durante o 
período dos experimentos, a temperatura 
em casa de vegetação variou de 25 a 
35ºC. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado, composto por 
quatro tratamentos (três leveduras + tes-
temunha), com quatro repetições sendo 
a unidade experimental constituída por 
cinco plantas.

Efeito de Mycoshield e leveduras 
no controle da podridão-mole em 
campo - Em campo comercial de couve-
chinesa (janeiro de 2009) foram testados 
o Mycoshield na dosagem mais eficien-
te (3,0 g L-1) e as leveduras Sc1 e Rh1, 
previamente selecionados em casa de 
vegetação. A metodologia utilizada para 
aplicação do antibiótico, da levedura e 
para inoculação de Pcc120 foi seme-

lhante à descrita nos experimentos de 
casa de vegetação. As mudas preparadas 
em bandejas foram transplantadas aos 
20 dias para solo natural de textura are-
no-argilosa, com espaçamento de 70 x 
30 cm e irrigadas diariamente por gote-
jamento. O delineamento experimental 
foi em blocos inteiramente casualizados, 
composto por quatro blocos, cada um 
com quatro tratamentos (Mycoshield, 
duas leveduras e testemunha), sendo a 
unidade experimental constituída por 
10 plantas.

Análises estatísticas – Todos os 
experimentos foram repetidos, com 
exceção daquele executado em campo. 
No primeiro experimento foi realizado 
o teste de correlação de Pierson entre 
hospedeiro, município e reação a sulfato 
de cobre + estreptomicina. Os dados dos 
outros experimentos foram submetidos 
à análise de variância e as médias com-
paradas pelo teste de Duncan (p≤0,05). 
As análises estatísticas foram realizadas 
com o auxílio do programa SAEG®

 

9.0 (Universidade Federal de Viçosa, 
2005).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os 40 isolados de Pcc apresentaram 
sensibilidade in vitro aos bactericidas 
oxitetraciclina e estreptomicina e resis-
tência ao sulfato de cobre na concentra-
ção de 0,2 g L-1. Todos os isolados foram 
sensíveis às misturas oxitetraciclina 
+ sulfato de cobre e oxitetraciclina + 
estreptomicina, e 62,5% dos isolados 
foram resistentes à mistura sulfato de 
cobre + estreptomicina. Neste último 
caso, as diferenças entre os isolados 
quanto à resistência a mesma mistura, 
sugerem que não houve interação entre 
os produtos, mas apenas diversidade 
genética entre os isolados. Não houve 
correlação entre hospedeiro, município 
e reação a sulfato de cobre + estreptomi-
cina (teste de Pierson, p<0,05). 

Para o teste com produtos comer-
ciais foram selecionados os isolados 
Pcc46, Pcc78, Pcc84, Pcc112, Pcc118 
e Pcc120, representativos de couve-
chinesa, alface e dos municípios Ca-
mocim de São Félix, Chã Grande e 
Vitória de Santo Antão, todos sensíveis 
a oxitetraciclina, estreptomicina, oxite-
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traciclina + sulfato de cobre e oxitetra-
ciclina + estreptomicina e resistentes ao 
sulfato de cobre e ao sulfato de cobre 
+ estreptomicina. Nesse teste, houve 
interação significativa entre antibióticos 
comerciais e isolados. Os seis isolados 
foram resistentes ao Kasumin (2,0 

mL L-1) e sensíveis a Agri-Micina e 
Mycoshield, ambos a 3,0 g L-1, com 
halos de inibição significativamente 
maiores para este último antibiótico. 
Mycoshield inibiu ainda com maior 
intensidade o crescimento dos isola-
dos Pcc78 (2,3cm), Pcc84 (2,2cm) e 

Pcc118 (2,0 cm). Considerando esses 
resultados e a classificação toxicológi-
ca da Agri-Micina (classe I: produto 
extremamente tóxico), o Mycoshield 

(classe II: produto altamente tóxico) 
foi selecionado para os experimentos 
posteriores. 

Nos municípios estudados não é 
comum a aplicação de Kasumin em 
cultivos de couve-chinesa ou alface, 
fato que justificaria a resistência à 
casugamicina. No entanto, sabe-se que 
a resistência a antibióticos é governada 
por mecanismos genéticos e os genes 
para resistência podem estar presentes, 
tanto no cromossomo principal como 
em plasmídeos. Em alguns casos, toda 
a população bacteriana já é naturalmente 
resistente a um ou vários antibióticos e 
existem vários exemplos em bacterio-
logia de plantas, denominando-se resis-
tência múltipla constitutiva (Romeiro, 
2005). A sensibilidade encontrada a 
Agri-Micina e Mycoshield confirmou 
a reação dos quarenta isolados de Pcc 
aos princípios ativos destes produtos. 

Tabela 1. Efeito de oxitetraciclina (Mycoshield, Pfizer- oxitetraciclina 20%)  no controle da podridão-mole em couve-chinesa, avaliado 
por período de incubação (PI), índice de doença (IDO), severidade (SEV) e área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) em casa 
de vegetação (effect of oxitetracycline (Mycoshield, Pfizer (oxitetracycline 20%) on the control of soft rot of Chinese cabbage evaluated 
by incubation period (PI), disease index (IDO), severity (SEV) and area under the disease progress curve (AACPD) under greenhouse 
conditions). Recife, UFRPE, 2008.

Tratamento
1º experimento 2º experimento

PI (h) IDO SEV AACPD  PI (h) IDO SEV AACPD
Mycoshield® (3,0 g L-1) 19,0a 15,0 b 3,4 b 7,5 a 20,5 a 3,9 b 3,1 b 4,9 b
Mycoshield® (1,5 g L-1) 18,5 a 17,9 a 5,4 a 7,0 a 20,0 a 4,5 a 6,2 a 9,6 a
Testemunha 18,0 a 18,5 a 5,7 a 8,0 a 19,5 a 4,4 a 5,9 a 11,0 a
CV (%) 14,0 10,5 13,8 9,5 9,5 6,4 11,6 22,3

Média de quatro repetições; médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente entre si, Teste de Duncan, p≤0,05 (means 
of four replications; means followed by the same letter in the column did not differ significantly from each other, Duncan test, p<0.05).

Tabela 2. Efeito de leveduras no controle da podridão-mole em couve-chinesa, avaliado por período de incubação (PI), índice de doença 
(IDO), severidade (SEV) e área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) em casa de vegetação (effect of yeasts on the control of 
soft rot of Chinese cabbage evaluated by incubation period (PI), disease index (IDO), severity (SEV) and area under the disease progress 
curve (AACPD) under greenhouse conditions). Recife, UFRPE, 2008.

Tratamento
1º experimento 2º experimento

PI (h) IDO SEV AACPD PI (h) IDO SEV AACPD
Rh1, Rhodotorula sp.  21,2 a 50,3 ab 4,3 ab 11,5 bc 20,0 a 51,0 a 4,3 ab 12,5 b
Rh2, Rhodotorula sp. 16,9 b 54,4 a 3,9 bc 14,6 ab 19,5 a 49,5b 3,7 bc 14,6 ab
Sc1, Saccharomyces 21,0 a 46,6 b 3,4 c 9,9 c 21,0 a 52,5 ab 3,3 c 11,7 b
Testemunha 22,5 a 52,1 ab 4,7a 16,3 a 21,5 a 55,0 ab 4,5 a 18,8 a
CV (%) 7,8 6,8 8,3 8,1 10,0 8,5 10,9 8,4

Média de quatro repetições; médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente entre si, Teste de Duncan, p≤0,05 (means 
of four replications; means followed by the same letter in the column did not differ significantly from each other, Duncan test, p<0.05).

Tabela 3. Efeito de oxitetraciclina (Mycoshield, Pfizer, oxitetraciclina 20%) e leveduras no 
controle da podridão-mole em couve-chinesa, avaliado por período de incubação (PI), índice 
de doença (IDO), severidade (SEV) e área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) 
em campo comercial (effect of oxitetracycline (Mycoshield, Pfizer, oxitetracycline 20%) 
and yeasts on the control of soft rot of Chinese cabbage evaluated by incubation period (PI), 
disease index (IDO), severity (SEV) and area under the disease progress curve (AACPD) 
under field conditions). recife, UFrPE, 2008.

Tratamento PI (h) IDO SEV AACPD
Mycoshield® (3,0 g L-1) 19,4c 39,8b 3,8b 5,9c
Sc1 - Saccharomyces cerevisae 19,8bc 43,2ab 4,1ab 7,0b
Rh1 - Rhodotorula sp. 21,2a 42,4b 4,3ab 8,0a
Testemunha 20,8ab 46,5a 4,5a 8,3a
CV (%) 4,0 5,5 7,4 8,6

Média de quatro repetições; médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem estatis-
ticamente entre si, Teste de Duncan, p≤0,05 (means of four replications; means followed 
by the same letter in the column did not differ significantly from each other, Duncan test, 
p<0.05).
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Isto pode indicar que a sua utilização 
em alface e couve-chinesa nos muni-
cípios analisados ainda é incipiente; 
fato importante, principalmente pela 
falta de registro dos mesmos para estas 
hortaliças. 

Os bactericidas mais utilizados 
comercialmente são os antibióticos oxi-
tetraciclina e sulfato de estreptomicina 
e os cúpricos (Romeiro, 2005) entre os 
quais oxicloreto de cobre, sulfato de 
cobre, hidróxido de cobre e óxido cupro-
so (Leite Júnior, 2000). A resistência a 
produtos cúpricos em bactérias fitopato-
gênicas foi observada pela primeira vez 
em Xanthomonas spp. associadas com 
doenças em pimentão (Marco & Stall, 
1983) e tem sido relatada também em 
Pseudomonas spp. (Aguiar et al., 2000). 
Com relação aos antibióticos, diferenças 
na sensibilidade à estreptomicina foram 
observadas em Xanthomonas spp. cau-
sando mancha-bacteriana do tomateiro 
na Flórida (Stall & Thayer, 1962), no 
Caribe e na América Central (Bouzar et 
al., 1999) enquanto que na Itália, onde o 
uso da estreptomicina não é permitido, 
nenhum isolado resistente de Xantho-
monas spp. do pimentão foi detectado 
por Buonaurio et al. (1994). 

Não existem produtos registrados 
para podridão-mole em couve-chinesa. 
Apenas Kasumim® e Mycoshield® são 
registrados para essa doença em ce-
noura e batata, respectivamente, sendo 
também indicados para fitobacterioses 
em outras culturas (Lopes & Quezado-
Soares, 1997).

Nos dois experimentos em casa de ve-
getação, o tratamento com Mycoshield 
1,5 g L-1 (50% da dosagem comercial, 
ou seja, 300 mg L-1 de oxitetraciclina) 
não diferiu da testemunha em relação 
a nenhuma das variáveis analisadas, 
demonstrando ineficácia no controle da 
doença (Tabela 1). Já o Mycoshield 

na dosagem comercial, apesar de não 
influenciar o PI em ambos os experimen-
tos, promoveu reduções de 40,3 e 47,4% 
na SEV da doença e de 19,0 e 11,4% 
no IDO em relação à testemunha não 
tratada. Diferenças na AACPD foram 
observadas apenas no segundo experi-
mento onde o tratamento Mycoshield 
3,0 g L-1 reduziu esta variável em 55,0%. 
Esses resultados confirmaram aqueles 
obtidos nos experimentos in vitro, onde 

a eficácia da oxitetraciclina foi observa-
da na inibição de Pcc.

No experimento em nervuras desta-
cadas, os 10 isolados de leveduras testa-
dos não influenciaram o PI. no entanto, 
os isolados Rh1, Rh2 (Rhodotorula 
sp.) e Sc1, 2658, 5107 (S. cerevisae) 
reduziram a SEV em até 84%, sendo os 
isolados Rh1, Rh2 e Sc1 selecionados 
para o teste em casa de vegetação. In 
vitro as leveduras não inibiram Pcc, in-
dicando que não agem pelo mecanismo 
de antibiose, como era de se esperar.

Em casa de vegetação, de modo geral 
não foi observada diferença significativa 
entre tratamentos e testemunha para PI 
ou IDO nos dois experimentos (Tabela 
2). No entanto, o isolado Sc1 diferiu da 
testemunha em ambos os experimentos 
reduzindo a SEV da doença em até 
27,6% e a AACPD em até 39,3%. O 
isolado Rh1 apenas reduziu a AACPD, 
nos dois experimentos, em até 33,5%.

Em campo o Mycoshield na do-
sagem 3,0 g L-1, reduziu significativa-
mente o IDO, a SEV e a AACPD em 
respectivamente 14,4; 15,5 e 28,9% 
comparado à testemunha, mas o nível 
de eficiência foi considerado baixo em 
relação aos resultados de casa de vege-
tação. Os isolados de levedura também 
não apresentaram a eficiência desejada. 
Apenas diferiram da testemunha, Rh1 
que reduziu o IDO em 8,8% e Sc1 que 
reduziu a AACPD em 15,7% (Tabela 
3). Isto pode ser explicado uma vez 
que em casa de vegetação as condições 
ambientais são parcialmente controladas 
e no campo fatores climáticos como 
precipitação e temperatura podem ter 
reduzido a eficácia do controle.

Dentre as diferentes medidas de 
controle da podridão-mole está o uso 
de antibióticos ou fungicidas cúpricos 
(Zambolim et al., 1997). No emprego 
de antibióticos, é importante entre ou-
tros fatores considerar a eficiência do 
produto e o surgimento de resistência, 
uma vez que, antibióticos podem tornar-
se ineficazes pelo uso continuado dos 
mesmos grupos químicos, com modos 
de ação semelhantes (Romeiro, 2005). 
Por se tratar de uma folhosa, a couve-
chinesa é consumida na maioria das 
vezes in natura. Portanto, a utilização 
do controle químico deve ser inserida 
dentro de um programa de manejo jun-

tamente com outras medidas, levando-se 
em conta, sobretudo, o registro para a 
cultura e o período de carência do pro-
duto utilizado.

Considerando que a couve-chinesa 
tem ciclo curto, de 60 a 70 dias, a fase 
crítica de infecção ocorre próximo aos 
20 dias após o transplante, ou seja, 45 
dias após plantio, período em que as 
folhas e, principalmente, as nervuras, 
tocam o solo e inicia-se a formação da 
cabeça. Neste período, os tecidos da 
planta estão mais suscetíveis à ação das 
enzimas pectinolíticas produzidas por 
Pcc, embora as perdas continuem nas 
fases de colheita, estocagem e transporte 
(Ren et al., 2001a).

A baixa eficiência das leveduras em 
campo podem ter resultado da dificul-
dade de colonização do filoplano nas 
condições climáticas prevalentes neste 
habitat. Apesar de excelentes compe-
tidoras por nutrientes, o que resulta 
em maior velocidade de crescimento e 
capacidade de utilização dos substratos 
disponíveis (Gava, 1998), a coloniza-
ção pelas leveduras depende não só 
da disponibilidade desses nutrientes e 
espaço, mas da microbiota e dos fatores 
ambientais existentes naquele local. 
Assim sendo, os isolados de leveduras 
testados apresentam pouco potencial 
para o controle da podridão-mole da 
couve-chinesa. Apesar de não agirem 
por antibiose e de terem como possíveis 
mecanismos de ação a competição e/
ou indução de resistência, os índices de 
controle estão abaixo daqueles espera-
dos em um efetivo controle biológico, 
mesmo inserido em um contexto de ma-
nejo. Também Gomes et al. (2005) rela-
taram que o controle da podridão-mole 
em tomate com o isolado de levedura 
LD-19 apresentou baixa eficiência, em 
torno de 20%. Por outro lado, reduções 
de incidência de 100% da podridão-
mole foram obtidas experimentalmente 
em frutos de pimentão com os isolados 
P-5 de Pseudomonas sp. fluorescente 
e LD-19 de Rhodotorula sp. (Melo et 
al., 1995).

Ainda dentre as causas da baixa 
eficiência do controle obtido, podem ser 
citadas a alta agressividade do patógeno 
e o método de inoculação utilizado. No 
entanto, este método foi necessário para 
assegurar em campo a ocorrência da 
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podridão-mole; e foi também utilizado 
por Ren et al. (2001a, 2001b) para estu-
dos de resistência neste patossistema.

Considerando que a couve-chinesa 
é uma hortaliça folhosa de ciclo cur-
to, a probabilidade do surgimento de 
resistência na população do patógeno 
e principalmente os baixos níveis de 
redução da intensidade da doença ob-
tidos pelo Mycoshield e leveduras em 
campo, conclui-se que ambos apresen-
taram baixa eficiência para o controle da 
podridão-mole da couve-chinesa nestas 
condições.
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Snap bean  i s  a  p lan t  whose 
performance is highly influenced 

by variations in the environment. 
Thereby, the genotype by environment 
interaction (GxE) represents one of the 
most important challenges in breeding 
programs, once it restricts the selection 
progress. Very properly, it has been 
calling special attention among breeders 
(Oliveira et al., 2001; Silva et al., 
2004; Oliveira et al., 2008; Vilela et 
al., 2009). Tai (1977) mentioned two 
strategies to circumvent GxE influence: 
a) the subdivision of heterogeneous 
areas into homogeneous subareas, each 
one containing its specific cultivars 

VILELA FO; AMARAL JÚNIOR AT; GONÇALVES LSA; BARBÉ TC; GRAVINA GA. 2011. Stability of F7:8 snap bean progenies in the Northern and 
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ABSTRACT
The objective of this experiment was to assess the genotypes by 

environment interaction for eight morphoagronomic traits in thirty 
F7:8 snap bean superior lines and evaluate the pod yield stability. The 
experiments were carried out in the cities of Bom Jesus do Itabapoana, 
Campos dos Goytacazes and Itaocara, located in the Northern and 
Northwestern regions of Rio de Janeiro State, Brazil. Experiments 
were designed in randomized blocks with two replications, using 
the traditional method (Yates & Cochran, 1938) and the methods 
proposed by Plaisted & Peterson (1959), Wricke (1965), Kang & Phan 
(1991) and Lin & Binns (1988), as well. Only the average fiber content 
in pods revealed no significant genotype x environment interaction, 
whereas most of the traits showed simple interaction, including pod 
yield. The results obtained using the methods of Plaisted & Peterson 
(1959) and Wricke (1965) agreed to a far extent and had a moderate 
estimate (0.6131) in relation to the traditional method. Both methods 
highlighted genotypes with pod yield close to the general average, 
i.e., around 7,546.46 kg ha-1. Kang & Phan’s (1991) algorithm was 
more efficient in optimizing the stability estimates obtained using 
the methods of Plaisted & Peterson (1959) and Wricke (1965) than 
the traditional method. Lin & Binns’ (1988) procedure revealed the 
most stable, responsive and productive progenies. Progenies 04, 03 
and 10 stood out in all environments.

Keywords: Phaseolus vulgaris, phenotypic stability, genotype by 
environment interaction.

RESUMO
Estabilidade de progênies F7:8 de feijão-de-vagem avaliadas 

no Norte e Noroeste do estado do Rio de Janeiro 

Objetivou-se quantificar a interação genótipos por ambientes 
(GxA) para oito características morfoagronômicas em 30 progênies 
endogâmicas F7:8 de feijão-de-vagem e avaliar a estabilidade para 
produção média de vagens. Os experimentos foram conduzidos nos 
municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Campos dos Goytacazes 
e Itaocara, localizados nas regiões Norte e Noroeste do Estado do 
Rio de Janeiro. O delineamento experimental utilizado foi blocos ao 
acaso com duas repetições. Foram utilizados os métodos Tradicional 
(Yates & Cochran, 1938), Plaisted & Peterson (1959), Wricke (1965), 
Kang & Phan (1991) e Lin & Binns (1988). Apenas teor médio de 
fibra na vagem não revelou interação GxA significativa. A maioria 
das características apresentou interação do tipo simples, incluindo 
produção média de vagens em kg ha-1. Os resultados oriundos de 
Plaisted & Peterson (1959) e Wricke (1965) foram concordantes e 
ambos com estimativa moderada de 0,6131 em relação ao método 
tradicional. Esses métodos destacaram genótipos com produção de 
vagens próximas à média geral, de magnitude 7.546,46 kg ha-1. O 
algoritmo de Kang & Phan (1991) foi mais eficiente na otimização 
das estimativas de estabilidade de Plaisted & Peterson (1959) e de 
Wricke (1965), em relação ao método Tradicional. O método de Lin 
& Binns (1988) revelou as progênies mais estáveis, responsivas e 
produtivas. As progênies 04, 03 e 10 foram as que se sobressaíram 
em todos ambientes.

Palavras chave: Phaseolus vulgaris, estabilidade fenotípica, inte-
ração genótipo x ambiente.
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and; b) the use of cultivars with high 
yield stability in a varied environment. 
However, he considered the first one 
less efficient mainly for its inability to 
reduce the genotype x year interaction 
by simply limiting the cropping area.

Selection and recommendation 
of high yielding genotypes are basic 
objectives of all genetic breeding 
programs of cultivated species. Hence, 
the great majority of researchers 
suggests the use of cultivars with high 
performance stability in a large number 
of environments as the most rational way 
to control GxE effects (Cruz & Carneiro, 
2003). There are several statistic 

procedures which allow adaptability 
and stability assessments by means of 
identifying the cultivars with the most 
stable behavior and the most predictable 
response to environmental variations 
(Cargnelutti Filho et al., 2007). The 
definition of which procedure to be used 
depends essentially on the number of 
environments. For evaluations using 
fewer than five environments, methods 
based on regression or multivariate 
analyses are not recommended. It is 
preferable to apply methods based on 
the GxE variance, as proposed by Yates 
& Cochran (1938), Plaisted & Peterson 
(1959), Wricke (1965); as well as non 
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parametric methods, such as those of 
Lin & Binns (1988) and Kang & Phan 
(1991).

The very few investigations on 
the use of algorithms that improve the 
estimate efficiency of the traditional 
method, i.e, Plaisted & Peterson’s 
(1959), as well as Wricke’s method 
(1965), in addition to the lack of snap 
bean genotypes adapted to other regions 
but the mountain area at Rio de Janeiro 
State, makes it urgent that genotype 
screening is carried out using techniques 
that allow a reliable identification of 
those materials which are more suitable 
to the edaphoclimatic conditions of the 
Northern and Northwestern regions of 
Rio de Janeiro State. Particularly to 
these areas, where sugar cane plantations 
dominate the landscape and there are no 
restrictions to grow snap beans, the 
identification of adapted snap bean 
cultivars will result in more opportunities 
of polycrops and profitability per unit of 
area.

Thereby, the objective of this work 
was to evaluate GxE and to estimate the 
stability parameters for pod yield in 30 
F7:8 snap bean progenies in three areas 
in the Northern and Northwest regions 
of Rio de Janeiro State, in order to 
recommend superior genotypes, as well 
as assessing the efficiency of different 
methods to estimate reliable stability 
parameters.

MATERIAL AND METHODS

The experiments were carried out 
in the agricultural year of 2007, from 
May 28 to August 6, at the Experimental 
Stations of Agricultural Research 
Corporation of the State of Rio de 
Janeiro (Pesagro-Rio) in Campos dos 
Goytacazes and in Itaocara; and at the 
Agricultural Technical College Ildefonso 
Bastos Borges (CTAIBB-UFF), in Bom 
Jesus do Itabapoana.

We evaluated 30 progenies at the 
F7:8 generation of the cross between the 
progenitors UENF 1442 x UENF 1429, 
UENF 1448 x UENF 1429, UENF 
1448 x UENF 1442 and UENF 1448 
x UENF 1445. Cultivars from the Top 
Seed Blue Line and Feltrin, as well as 
the genotype UENF 1445 were used as 
controls. We used the spacing 1.0 x 0.5 

m between lines and plants respectively, 
with 20-plant plots. F7:8 progenies were 
planted in randomized blocks, with two 
replications. Harvests were carried out in 
the three environments during a month, 
twice a week, totalling eight harvests, 
in all environments. Throughout the 
experiment, cropping practices and 
pest and disease control were done as 
recommended by Filgueira (2003).

We evaluated: average plant height 
(HEI), in m; average pod length (LEN), 
in cm, and diameter (DIA), in mm; 
weight of five pods (WEI5), in g; 
average number of loci per pod (NLOC) 
unit; average number of seeds per pod 
(SEED) unit; pod yield (YIE), in t ha-1 
and; average fiber content in pods (FIB), 
from 10 g of pods in natura. Fibers were 
obtained by crushing pods for 3 minutes 
in a blender and then transferring them 
to 30 mesh sieves for rinsing in flowing 
water. Following, samples were rinsed 
in acetone 100% and dried in stove at 
105oC for one hour. Finally, the material 
was weighed and the fiber content was 
given as percentage of the initial weight 
(Frank et al., 1961).

As the characteristics we evaluated 
did not present ratios of the residual 
quadratic mean equal or superior to 
7:1, we carried out a group analyses 
of variance, according to the following 
statistic model: Yijk = µ + Gi + Aj + GAij 
+ B/Ajk + εijk, in which µ stands for the 
mean, Gi stands for the effect of the ith 
genotype; Aj stands for the effect of the 
jth environment; GAij is the effect of the 
genotype by environment interaction 
(GxE); B/Ajk is the effect of the kth block 
in the jth environment; and εijk stands 
for the experimental error. The sources 
of variation were considered to have 
random effects, except for genotypes.

The decomposition of the complex 
part of the interaction was estimated 
according to Cruz & Castoldi (1991). 
The complex part was obtained by the 

expression: 21
3)1( QQrC −= , in 

which Q1 and Q2 stand for the square 
means of genotypes in environments 
1 and 2, respectively, and r, for the 
correlation between genotype means in 
both environments.

The estimates of phenotypic stability 
used for the analyses of pod yield 

were:
1)  Yates & Cochran (1938), 

referred as the Traditional method: 

,
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in which Yij stands for the genotype mean 
i (i = 1, 2, ...., g) in the environment j 
(j = 1, 2, ...., e) and r stands for the 
number of replications associated to 
the genotype;

2) Plaisted & Peterson (1959):  in 

 

which:  stands for GxE, 

estimated by ANOVA from the group 
analyses of all environments for a given 
genotype pair;

3) Wricke (1965):

in which: jiY  represents the i th 
genotype mean in jth environment, .

_

iY  
is the ith genotype mean, 

_

. jY is the jth 

environment mean, and 
_

..Y is the general 
mean and;

4) Lin & Binns (1988):

∑
=

−
=

a
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2
jji
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P , in which Pi is 

the index of superiority of the ith cultivar, 
xij stands for the ith cultivar yield in 
jth environment, M is the maximum 
response observed among all cultivars in 
the jth environment and n is the number 
of environments.

Kang & Phan’s (1991) method was 
also used. It consisted of ranking the 
progenies based on the estimates of 
Yates & Cochran (1938), Plaisted & 
Peterson (1959) and Wricke (1965). 
In order to hierarchize progenies, 
genotypes were ranked in crescent 
order based on the stability estimates. 
Then the genotypes were ranked in 
decrescent order based on the estimates 
of the average pod yield. The ranking 
values of each genotype were then 
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added to obtain the classification sum, 
which consisted of the estimate of Kang 
& Phan (1991). Thereby, the progenies 
with lower values in the ranking sum 
were described as the most stable and 
productive. All the analyses, except for 
the Kang & Phan’s (1991) ranking and 
including the estimates of correlation 
of Pearson among the several methods, 
were carried out applying the program 
Genes (Cruz, 2006).

RESULTS AND DISCUSSION

There were significant differences 
(p<0.01) in all traits we evaluated. 

Concerning the environments, there 
were significant differences (p<0.05) 
for plant height (HEI), number of loci 
per pod (NLOC), number of seeds per 
pod (SEED), pod length (LEn) and fiber 
content in pods (FIB), whereas for pod 
diameter (DIA) and weight of five pods 
(WEI5) no significant differences were 
identified. Considering the genotype 
by environment interaction (GxE), 
DIA, HEI, NLOC and SEED were 
affected by significant differences at 
p<0.01, while for yield (YIE), LEN 
and WEI5, significant differences 
occurred at p<0.05. On the other hand, 
GxE was not significant for FIB, 

which strengthens the possibility of 
oligogeny as hypothesized by Silva 
(2003). The occurrence of significant 
GxE indicates a genotypic differential 
response to changes in the environment; 
and according to Ramalho et al. (1993), 
when GxE is significant, one should 
seek for the cultivars with the broadest 
adaptation or, at least, those less affected 
by the environmental variation.

We observed the following types 
of interaction: i) when unfolding GxE 
between Bom Jesus do Itabapoana 
and Campos dos Goytacazes and 
between Bom Jesus do Itabapoana and 
Itaocara, only DIA and HEI revealed 

Table 1. Estimates of pod yield stability in 30 F7:8 snap bean lines in three localities of Rio de Janeiro State (estimativas de estabilidade na 
avaliação de 30 linhas F7:8 de feijão-de-vagem em três localidades no estado do Rio de Janeiro). Campos dos Goytacazes UENF 2009.

Geno-
types

Mean

Traditional (Yates 
& Cochran 1938)

Plaisted & Peterson 
(1959)

Wricke (1965) Lin & Binns (1988)

MS yield NE1 Θi

θi 
(%)

Wi

Wi

(%)
Pi /

100000
Pi 

favorable
Pi 

unfavorable
1 7.85 26508592.66 a 140961.20 0.40 3756395.68 0.90 99.39 168.70 64.56
2 7.94 36393600.16 a 567747.30 1.62 9237074.36 2.22 95.38 141.50 72.00
3 10.70 49058478.50 b 1244585.87 3.57 14471292.81 3.48 16.90 18.40 16.25
4 11.17 25850060.66 a 315552.28 0.90 2406224.71 0.57 10.67 30.20 0.85
5 9.27 99227666.00 c 3761248.66 10.79 33933485.40 8.17 58.15 1.30 86.81
6 8.53 32062282.66 a 496429.38 1.42 1007441.77 0.24 72.46 103.00 57.06
7 7.63 31023004.66 a 478600.26 1.37 8547671.11 2.05 120.80 161.30 100.56
8 8.97 81460642.66 c 2082314.33 5.97 20949726.57 5.04 67.22 9.50 96.56
9 9.29 106097232.16 c 4236988.16 12.15 37612537.60 9.06 65.62 0.00 98.25
10 9.53 71638458.00 c 1291718.77 3.70 14835787.53 3.57 47.14 8.10 66.81
11 8.40 53644362.66 b 1611823.05 4.62 17311260.62 4.17 93.94 64.80 108.06
12 7.38 41048229.50 b 304137.35 0.87 2494500.01 0.60 116.07 138.30 104.00
13 5.02 11119791.50 a 2053289.55 5.89 20725267.91 4.99 280.93 528.30 157.00
14 7.19 56028832.66 b 32644.95 0.09 4594041.37 1.10 126.10 99.40 139.06
15 8.34 27483827.16 a 422308.94 1.21 1580639.81 0.38 78.59 132.00 51.25
16 7.57 72170812.16 c 1185873.87 3.40 14017253.71 3.37 116.73 51.20 149.00
17 7.75 34706242.66 a 576719.01 1.65 386535.28 0.09 100.21 135.20 82.56
18 8.08 19965866.00 a 304109.72 0.87 7198277.60 1.73 94.69 188.40 47.56
19 7.38 105826705.16 c 4120813.96 11.82 36714123.78 8.84 136.75 18.90 195.25
20 5.66 24609065.16 a 127892.74 0.36 5835533.10 1.40 226.91 323.20 178.25
21 6.16 13215754.50 a 963961.87 2.76 12301134.12 2.96 202.70 368.00 120.50
22 8.02 117851008.50 c 5464882.03 15.67 47108250.37 11.35 114.92 3.50 170.25
23 6.41 8546379.16 a 1827751.84 5.24 18981109.92 4.57 193.89 397.80 91.50
24 4.50 16890087.16 a 318845.64 0.91 7312235.27 1.76 308.81 488.00 219.25
25 5.35 3058418.16 a 4061955.96 11.65 36258954.68 8.73 278.38 598.40 118.25
26 6.09 12428779.16 a 1146751.04 3.28 13714703.63 3.30 208.33 381.90 121.25
27 5.25 13958600.16 a 822711.42 2.36 11208797.36 2.70 260.03 441.80 169.00
28 7.98 24565426.16 a 338144.17 0.97 2231513.94 0.53 95.32 162.40 61.25
29 6.92 19827082.66 a 4474.62 0.01 4811891.91 1.15 149.67 256.30 96.06
30 6.04 52510408.66 b 184244.09 0.52  3421674.68 0.82 189.37 168.70 199.81

1 = Levels of stability (níveis de estabilidade).
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interaction of the complex type. In all 
other cases, including GxE between 
Campos dos Goytacazes and Itaocara, 
we found simple interactions. Therefore, 
there is a strong point for the joint 
recommendation of elite genotypes for 
the localities evaluated.

According to the Traditional method 
(Yates & Cochran, 1938), the most 
stable progenies in terms of pod yield 

were those identified as 25, 23, 13, 
26, 21 and 27 (Table 1). Based on the 
average pod yield of these progenies 
over environments, there was a variation 
from 5.02, for progeny 13, to 6.4 t 
ha-1, for progeny 23. Nevertheless, the 
progenies with the highest averages for 
pod yield in the three localities were 
progenies 4 and 3, with respective 
estimates of 11.17 and 10.70 t ha-1. These 

figures indicate that we should analyze 
carefully the results obtained by the 
Traditional method (Yates & Cochran, 
1938), once it highlights genotypes with 
high stability (Cruz & Carneiro, 2003), 
but not necessarily that impressive 
in terms of yield. The procedures of 
Plaisted & Peterson (1959) and Wricke 
(1965) agreed in the identification of the 
most stable progenies, namely progenies 

Table 2. Genotype ranking by Kang & Phan’s (1991) methodology applied to different procedures on the evaluation of pod yield in 30 F7:8 
snap bean lines in three localities of Rio de Janeiro State (ranqueamento dos genótipos pela metodologia de Kang & Phan (1991) aplicado 
aos procedimentos Tradicional, Plaisted & Peterson (1959) e de Wricke (1965) na avaliação de 30 linhas F7:8 em relação a produção média 
de vagens em três localidades do Estado do Rio de Janeiro). Campos dos Goytacazes, UENF, 2009.

Geno-
types

Pod yield 
general 
average

Rank for 
general pod 
yield aver-

age

Rank for the 
Traditional 

Method

Rank Totals 
for the 

Traditional 
Method

Rank for 
Plaisted & 
Peterson’s 

method

Rank Totals 
for Plaisted 

& Peterson’s 
method

Rank for 
Wricke’s 
method

Rank totals 
for Wricke’s 

method

1 7853.66 14 13 27 8 22 8 22
2 7943.16 13 18 31 15 28 15 28
3 10701.50 2 20 22 20 22 20 22
4 11170.33 1 12 13 5 6 5 6
5 9276.00 5 27 32 26 31 26 31
6 8537.33 7 16 23 2 9 2 9
7 7626.33 16 15 31 14 30 14 30
8 8967.33 6 26 32 25 31 25 31
9 9290.83 4 29 33 29 33 29 33
10 9528.00 3 24 27 21 24 21 24
11 8402.66 8 22 30 22 30 22 30
12 7382.50 18 19 37 6 24 6 24
13 5024.50 29 3 32 24 53 24 53
14 7186.33 20 23 43 9 29 9 29
15 8342.83 9 14 23 3 12 3 12
16 7567.83 17 25 42 19 36 19 36
17 7752.66 15 17 32 1 16 1 16
18 8081.00 10 9 19 12 22 12 22
19 7378.83 19 28 47 28 47 28 47
20 5660.16 26 11 37 11 37 11 37
21 6158.50 23 5 28 17 40 17 40
22 8023.50 11 30 41 30 41 30 41
23 6405.83 22 2 24 23 45 23 45
24 4498.83 30 7 37 13 43 13 43
25 5346.16 27 1 28 27 54 27 54
26 6094.16 24 4 28 18 42 18 42
27 5253.83 28 6 34 16 44 16 44
28 7980.16 12 10 22 4 16 4 16
29 6917.33 21 8 29 10 31 10 31
30 6041.66 25 21 46 7 32 7 32
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17, 06, 15, 28, 04 and 12 (Table 2). 
These progenies yielded respectively 
7.75, 8.53, 8.34, 7.98, 11.17 and 7.38 
t of pods per hectare, assuming the 
15th, 7th, 9th, 12th, 1st and 18th ranks in 
the set of thirty progenies we used in 
this study. These results confirm the 
inconveniences of such methodologies 
and place into perspective the low 
accuracy of the estimate of stability 
parameters they provide.

Kang & Phan’s (1991) methodology, 
when applied to the three methods of 
estimating stability parameters used 
in this study, that is the Traditional 
method (Yates & Cochran, 1938) and the 
methods of Plaisted & Peterson (1959) 
and Wricke (1965), drew attention 
to progenies 04, 03 e 10, which had 
the lowest ranking totals (Table 2). 
Particularly to the traditional method, 
the application of Kang & Phan’s (1991) 
procedure revealed the superiority 

of progenies 04, 18 and 03. These 
progenies scored the lowest rank totals, 
progenies 04 and 03 were the top 
yielding, reaching 11.17 and 10.70 t 
ha-1, and progeny 18 (8.08 t ha-1) ranked 
10th in pod yield (Table 1). If we take 
the results of the Traditional method 
when Kang & Phan’s (1991) correction 
is not applied, we observe that these 
progenies presented high instability, 
whilst progenies 25, 23 and 13 were the 
most stable. However, if Kang & Phan´s 
(1991) rank is applied to the Traditional 
method, progenies 25, 23 and 13 score 
high in rank totals, specifically at the 
11th, 7th and 19th places, respectively 
(Table 1). Thereby, as far as the plant 
material evaluated in this study is 
concerned, stability implies in low yield 
by the Traditional method, which is not 
unusual for this methodology. Kang 
& Phan’s (1991) rank, when applied 
to the methods of Plaisted & Peterson 

(1959) and Wricke (1965), pointed up 
the same progenies, i.e., those with the 
lowest rank totals, namely progenies 04, 
06 and 15 (Table 2). Pod yield for these 
progenies were 11.17, 8.53 and 8.34 t 
ha-1, respectively, all above the general 
experimental average, 7.54 t ha-1. 

Among the three methodologies in 
which Kang & Phan’s (1991) algorithm 
was applied, the procedures of Plaisted 
& Peterson (1959) and Wricke (1962) 
revealed the lowest distortion in results 
(Tables 1 and 2). This is backed by 
the fact that two progenies (06 and 
15) selected as stable when using 
both procedures without the Kang & 
Phan’s (1991) rank, were also detected 
as stable and top yielding when we 
applied the Kang & Phan’s (1991) 
rank. On the other hand, when Kang & 
Phan’s (1991) algorithm was used for 
estimates resulting from the Traditional 
method, there was not any agreement. 

Table 3. Pearson’s correlations among methods of estimating stability of pod yield for 30 F7:8 lines of snap beans in three localities of Rio 
de Janeiro State (estimativas de correlações de Pearson entre métodos de estabilidade para análise da eficiência de diferentes algoritmos na 
identificação de linhas F7:8 de feijão-de-vagem avaliadas quanto ao peso médio de vagens em três localidades do Estado do Rio de Janeiro). 
Campos dos Goytacazes, UENF, 2009.

Methodologies

Methodologies

Plaisted & 
Peterson 

(1959)

Wricke 
(1962)

Pi (Lin 
& Binns, 

1988)

Pi 
Unfavorable

Pi 
Favorable

Traditional 
method al-

tered by Kang 
& Phan

Plaisted & Pe-
terson altered 

by Kang & 
Phan

Wricke 
altered by
Kang &

Phan

Traditional 
(Yates & Co-
chran, 1938)

0.6131** 0.6131** -0.4927** 0.1485ns -0.7621** 0.4850** 0.0001ns 0.0001ns

Plaisted & Peter-
son  (1959) 1.0000** 0.0655ns 0.2824ns -0.0853ns 0.2972ns 0.5974** 0.5974**

Wricke (1962) 0.0655ns 0.2824ns -0.0853ns 0.2972ns 0.5974** 0.5974**

Pi (Lin & Binns, 
1988) 0.7330** 0.9074* 0.3463* 0.7750** 0.7750**

Pi Unfavorable 0.3793* 0.8469** 0.7372** 0.7372**

Pi Favorable -0.0520ns 0.5987** 0.5987**

Traditional 
altered by Kang 
& Phan

0.5108** 0.5108**

Plaisted & Pe-
terson altered by 
Kang & Phan

1.0000**

nS = not significant; * = Significant by the t test (P < 0.01); ** = Significant by t test (P < 0.05).
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The Traditional method when applied 
without using the Kang & Phan’s (1991) 
rank indeed identified stable progenies, 
but with low pod yield values.

When we applied Kang & Phan’s 
(1991) algorithm to three procedures 
to estimate the phenotypic stability, 
progeny 04 stood out as the most stable 
and most productive in terms of pod yield. 
Therefore, progeny 04 is a genotype we 
should improve our knowledge about 
in repeated crops, in distinct years, to 
check how accurate were the results 
obtained in the environments used in 
the current work.

The estimates of Lin & Binns’ (1988) 
Pi parameter revealed the superiority of 
progenies 04, 03 and 10, which presented 
the lowest general Pi values and reduced 
proportions for GxE, namely 1.33, 1.41 
and 2.84%, respectively (Table 1). These 
were also the progenies with the highest 
pod yields, respectively 11.17; 10.70 
and 9.53 t ha-1. Such results point to the 
high potentiality of the parameter Pi, 
once it associates stability and genotype 
capacity to present the lowest deviation 
in relation to the maximum, in all the 
environments studied. The advantage 
of this method confirms the results 
of Daros et al. (2000), Scapim et al. 
(2000), Carbonell et al. (2001), Ferreira 
et al. (2004), Lédo et al. (2005) and 
Cargnelutti Filho et al. (2007).

The environmental index, based on 
Lin & Binns’ (1988) methodology, used 
to sort the environments as favorable 
or unfavorable for pod yield, classified 
Itaocara as favorable, once it showed 
the highest mean estimates in relation 
to the other environments, whereas Bom 
Jesus do Itabapoana was unfavorable. 
Taking only the favorable environment 
into consideration, progeny 09 came to 
the spot with the lowest Pi and average 
pod yield of 17.7 t ha-1. On the other 
hand, taking only the unfavorable 
environment into consideration, the same 
progeny ranked in a medium position, 
since it produced merely 4.97 t ha-1, 
proving that some progenies should be 
indicated for specific environments. In 
the unfavorable environment, progenies 
04 and 03 showed up for keeping the 
Pi values low. Besides having more 
stability as a whole, these progenies 
also developed well under unfavorable 

conditions. Therefore, progenies 03 
and 04 present a behavior adequate for 
smallholders, who usually employ low 
technology in their crops.

The correlation among the methods 
we used to estimate the genotypic 
stability for pod yield, 61.11%, was 
significant (p<0.01), showing a general 
consensus among procedures (Table 
3). Pearson’s correlation was estimated 
for the methods based on the analysis 
of variance (Plaisted & Peterson, 
1959; Wricke, 1965) and revealed full 
agreement (r= 1,00) for the stability 
parameters between the two methods. 
According to Cruz & Carneiro (2003), 
the correspondence comes from the use 
of similar principles in these methods: 
while Plaisted & Peterson’s (1965) is 
based on the decomposition of GxE 
between pairs of environments, Wricke’s 
(1965) considers the decomposition 
of GxE sum of squares. Therefore, 
convergence of results is more the 
rule, than the exception, and even 
full agreement may happen, as it was 
the case of Silva & Duarte (2006) 
and Cargnelutti Filho et al. (2007) 
upon studying phenotypic adaptability 
and stability for soybeans and corn, 
respectively.

Considering the Traditional method 
(Yates & Cochran, 1938) and those of 
Plaisted & Peterson (1959) and Wricke 
(1965), only the first had a negative 
significant correlation (r = -0.49, p<0.01) 
with Lin & Binns' method (Table 3). 
Hence we can say that the Traditional 
method presented the least favorable 
results for identification of stable top 
yielding genotypes, considering the 
progenies we evaluated. When we 
applied the weighting of Kang & Phan’s 
(1991) Traditional method (Yates & 
Cochran, 1938), as well as the methods 
of Plaisted & Peterson (1959) and 
Wricke (1965), the last two presented the 
highest correlations with general Pi (Lin 
& Binns' method). Among the above 
mentioned methods weighted by Kang 
& Phan (1991), the highest correlation 
estimate (0.76, significant at p<0.01) 
occurred between the general Pi and 
Plaisted & Peterson’s (1959) method, 
and the general Pi and Wricke’s (1962), 
as well. Thereby, Kang & Phan (1991) 
strengthened the stability estimates of 
the procedures of Plaisted & Peterson 

(1959) and Wricke (1965).
Despite its significance (p<0.01), the 

magnitude of the association between the 
Traditional method modified by Kang & 
Phan (1991) and the general Pi was nearly 
half (0.34) of the associations between 
the Traditional method and the methods 
of Plaisted & Peterson (1959) and 
Wricke (1965), also modified by Kang 
& Phan (1991) (Table 3). This evidences 
the weakness of the results obtained 
by the Traditional method. Mekbib 
(2002), studying the common beans 
yield stability in Africa, recommended 
the use of methods of Lin & Bins (1988) 
and Wricke (1962) modified by the 
ranking and disencouraged the use of the 
Traditional method (Yates & Cochran, 
1938), in agreement with Aremu et al. 
(2007) who worked with cowpea (Vigna 
unguiculata L.) also in Africa. 

Pi correlation estimate between the 
favorable and unfavorable environments, 
0.38 (p<0.01), stress that progenies 
behave differently when the environment 
changed. However, it must be said that a 
deviation will always happen in relation 
to the top genotype in each environment, 
despite the environment separation 
proposed by Carneiro (1998).

We concluded that Kang & Phan’s 
(1991) procedure was efficient in 
circumventing the inconveniences of 
the methods of Plaisted & Peterson 
(1959) and Wricke (1965), but poorly 
effective when applied to the Traditional 
method. Taking into account the set of 
environments we used, Lin & Binns’ 
(1988) methodology performed better 
in discriminating the more stable, 
responsive and productive progenies, 
namely progenies 04, 03 and 10.
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Melon (Cucumis melo L.) is an 
herbaceous annual plant that 

develops well under dry, sunny and hot 
weather conditions (Fontes & Puiatti, 
2005). The physiological processes 
responsible for growth and yield in any 
cultivated plant are directly affected by 
the climatic conditions (Wien, 1997). 
The solar radiation is the primary source 
of energy, being responsible for keeping 
photosynthetic processes. Nevertheless, 
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ABSTRACT
In this experiment we evaluated the growth, partition of 

assimilates and yield of melons type hybrid Charenthais ‘Fleuron’ 
under different shading nets. The experiment was conducted at Federal 
University of Viçosa, from November 24, 2003 to March 11, 2004. 
The treatments consisted of four growth environmental conditions, as 
follows: control (full sun), and under Aluminet® 30%-O, Cromatinet® 
30%-O, Sombrite® 30%, with reduction of photosynthetic active 
radiation (PAR) of 30.85%, 35.9% and 32.0%, respectively. The 
experiment was arranged in a complete random design with four 
replicates. For the periodically evaluated characteristics we used a 
sub divided parcel 4 x 7 with the growing conditions in the parcel 
and the evaluations on the sub parcel (0, 14, 28, 42, 56, 70 and 84 
days after transplantation). Among the shading nets, overall growth 
was superior under Aluminet® 30%-O, with similar plant height, 
length and number of internodes, number of leaves per plant, leaf 
dry weight, total and commercial yield of fruits and greater leaf area 
per plant compared to control at full sun. The low number of daily 
radiation (4.47 hours) and the good growth and yield of the melon 
when shaded by 30.85% with Aluminet® 30%-O, are indicatives that 
this culture does not require elevated levels of radiation as mentioned 
before. The growth of melon under partial restriction of light is 
promising, opening opportunities to production in new environments 
as agroforestry systems and associated cultivations.

Keywords: Cucumis melo, light, leaf area, dry weight, yield.

RESUMO
Crescimento, partição de assimilados e produção de frutos de 

melão charentais sombreado por diferentes malhas

Objetivou-se avaliar o crescimento, a partição de assimilados e 
a produção de frutos de melão tipo Charentais híbrido ‘Fleuron’ em 
cultivos sombreados por diferentes malhas. O experimento foi con-
duzido na Universidade Federal de Viçosa, no período de 24/11/2003 
a 11/03/2004. Os tratamentos foram constituídos de quatro ambientes 
de cultivo: controle (pleno sol) e sob as malhas Aluminet® 30%-O, 
Cromatinet® 30%-O e Sombrite® 30%, com reduções na radiação 
solar fotossinteticamente ativa (RFA) de 30,85%, 35,9% e 32,0%, 
respectivamente. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, com quatro repetições. Para as características avaliadas 
periodicamente utilizou-se o esquema de parcela subdividida 4 x 7 
com os ambientes alocados nas parcelas e as avaliações periódicas 
(0, 14, 28, 42, 56, 70 e 84 dias após o transplante) nas subparcelas. 
Dentre os ambientes sombreados, o cultivo sob Aluminet® 30%-O foi 
o que mais se destacou por ter apresentado resultados equivalentes 
ao controle quanto à altura de planta, comprimento e número de en-
trenós, número de folhas por planta, massa seca de folha e produção 
total e comercial de frutos e superado esse quanto à área foliar por 
planta. A baixa insolação média diária (4,47 h) e o bom desempenho 
em crescimento e produção do meloeiro, quando sombreado em 
30,85% pelo Aluminet® 30%-O, são indicativos de que o melão não 
é uma cultura altamente exigente em luz como se tem apregoado. 
O cultivo do meloeiro sob restrição de luz mostrou-se promissor 
abrindo perspectivas para o cultivo em sistemas agroflorestais ou 
em cultivos associados.

Palavras-chave: Cucumis melo, luz, área foliar, massa seca, produ-
tividade.

(Recebido para publicação em 23 de abril de 2009; aceito em 30 de junho de 2010)
(Received on April 23, 2009; accepted on June 30, 2010)

the excess of radiation may damage 
the photosynthetic apparatus, since 
the efficiency of photosynthesis can be 
severally reduced when some plants are 
exposed to elevated levels of radiation, 
affecting the overall growth and yield 
(Martinez, 1996). This phenomenon of 
photosynthesis reduction by the excess 
radiation is named photo inhibition 
(Taiz & Zeiger, 2004). Since the solar 
radiation is fundamental for the crop 

growth and yield, such interactions have 
been object of many researches, with the 
goal to identify if the intensity and light 
quality interfere on the morphological 
and physiological processes.

The melon species require elevated 
radiation and temperature to grow, 
affecting photosynthesis, respiration, 
photorespiration, transpiration and 
stomatic conductance, factors that are 
responsible for the suitable growth and 
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high yields (Nakansah et al., 1996; Silva 
& Costa, 2003). However, the general 
believe is that melon requires high 
temperature and radiation levels; which 
most of the time, is conditioned to a low 
cost growth condition, without studies 
to evaluate the physiological processes 
under these climatic conditions.

In Cantaloupe and Honey Dew 
fields, the radiation saturation point 
usually reaches levels between 1,000 
and 1,200 μmol m-2 s-1 (Kitroongruang 
et al., 1992; Valantin et al., 1998); this 
radiation intensity is well below that of 
tropical environment, which can reach 
values above the 1,800 μmol m-2 s-1 

(Nkansah et al., 1996). Some researches 
were conducted to determine the effect 
of shading on the quality of melons 
(Nishizawa et al., 1998; Nishizawa et 
al., 2000). However, there exist only 
scarce publications in which the authors 
evaluated the effect of shading in order 
to obtain maximum growth and yield 
with optimum source/sink ratio.

Related to the watermelon, Nakansah 
et al. (1996) found that the highest yield 
was obtained with full sun radiation 
(1,200 μmol m-2 s-1 PAR, measured 
at noon), when compared to 50% 
shaded condition (600 μmol m-2 s-1 
PAR, measured at noon). However, the 
authors concluded that under tropical 
conditions the radiation can be superior 
to 1,800 μmol/m/s PAR, which is above 
the radiation obtained in this experiment, 
allowing the growth of watermelon in 
agroforestry systems and associated 
crops. Calatayud et al. (2000), also 
researching the watermelon, found that 
the highest yield was obtained under 
shading conditions at 800 μmol m-2 s-1 
PAR, measured at noon, when compared 
to the yield at full sun with 1,800 μmol 
m-2 s-1 PAR, measured also at noon.

This research was conducted to 
evaluate the variations on the growth 
of Charenthais melon plants, regarding 
the biomass accumulation and fruit yield 
under shaded net conditions.

MATERIAL AND METHODS

The experiment was set up in field, 
on the Federal University of Viçosa, 
Minas Gerais State, from November 24, 

2003 to March 11, 2004, using the hybrid 
melon ‘Fleuron’, type Charenthais, from 
the group Cantaloupensis. The crop 
was grown in a soil classified as Clay 
Red-Yellow, Câmbico, phase terrace, 
with clayey texture, with the following 
chemical characteristics: pH in H2O 
(1:2.5)= 5.8; P= 58.5 and K= 76.0 mg 
dm-3; Ca= 4.0; Mg= 0.8; Al= 0.0; H + 
Al= 6.63; SB= 4.99; CTCeffective= 4.99; 
CTCtotal= 8.62 cmolc dm-3 and OM= 3.33 
dag kg-1. The climatic conditions during 
the period of the research are presented 
on Table 1.

The experiment consisted of 
four treatments as follows: control 
(full sun) and under shading nets 
Aluminet® 30%-O, Cromatinet® 30%-O 
and Sombrite® 30%, reducing the 
PAR by 30.85%, 35.9% and 32.0%, 
respectively. The nets were installed in 
open greenhouses with the dimensions 
of 2 x 4 x 36 m (height x wide x 
length). The experiment was arranged 
in a complete random design with four 
replicates. Each plant characteristic was 
evaluated at every 14 days, utilizing a 
subdivided parcel scheme 4 x 7, where 
the environmental conditions were 
considered as parcels and the evaluations 
at 0, 14, 28, 42, 56, 70 and 84 days after 
transplanting as sub parcels.

Before transplanting, the soil 
preparation consisted of plowing, 
harrowing and open planting furrows 
spaced 1.0 m apart on beds built to a 
height of 20 cm and a width of 40 cm. 
The furrows were fertilized according 
to the chemical analysis using the 
recommendations for the melon crop 
(Silva & Costa, 2003) as follows: 240 
kg ha-1 of P2O5, 19 of K2O (10% from the 
total), 15 of N (10% from the total), 200 
of magnesium sulfate, 20 of borax, 15 of 
zinc sulfate and 3 kg ha-1 of ammonium 
molybdate. During the crop cycle, plants 
were fertirrigated with N and K, starting 
after seven days from transplanting, 
with a total of 135 kg of N and 171 kg 
of K2O ha-1 split in ten weekly sections 
at rates of 5% in the first two weeks 
and 10% each week until 70 days after 
transplanting.

Sowing was conducted in  a 
greenhouse, on November 24, in a 
128-cell polystyrene tray filled with the 
commercial substrate Plantmax with 

one seed per cell. The plantlets were 
transplanted with three true leaves at 1.0 
x 0.3 m final space. The experimental 
unit consisted of four 4.5-m long rows, 
totalling the area of 18 m2. The two inside 
rows were considered useful for the 
analysis, excluding the external plants. 
Throughout the whole cycle, the plants 
were conducted in the vertical position 
and with one main stem per plant. Weed 
control, irrigation and disease control 
were done as recommended by Silva & 
Costa (2003).

In order to evaluate the growth and 
assimilate partition, reproductive and 
vegetative aerial parts of the plants were 
harvested every 14 days, beginning 
at transplanting up to 84 days after 
transplanting (DAT), totalizing four 
plants composing each treatment. We 
evaluated the length of the main stem, 
number and length of internodes, 
number of leaves per plant, area and dry 
matter of the leaves and dry matter of 
stem, roots and fruits. The leaf area was 
determined using a leaf meter LI-3100 
(Li-cor, NE) and the dry weight (g/plant) 
was obtained after drying the fresh 
matter in an oven with air circulation at 
70oC. The total dry matter was obtained 
by the sum of dry matter of leaves, 
stems, roots and fruits.

To evaluate the total production we 
harvested ripe fruits from five plants, 
when the skin color was changing from 
green to greenish-yellow, with the 
abscission layer well formed (Menezes 
et al., 2000). A total of ten harvests was 
executed from February 27 to March 11. 
We considered fruits having commercial 
quality those presenting minimum 
attributes of quality, fresh mass and 
without external defects or disease 
symptoms for the market (Filgueiras et 
al., 2000).

All  s tat is t ical  analysis  were 
performed using SAEG (UFV) software. 
For the growth and assimilate partition 
a sigmoid curve model was adjusted 
(logistics and gompertz) and for the 
comparison of fruit yield we adopted 
the Tukey test at 5% probability.

RESULTS AND DISCUSSION

There was significant (p<0.05) effect 
among the growing environments for all 
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Figure 1. Growth characters and dry mass accumulation in melon plants hybrid ‘Fleuron’ in cultivation environments control (■), Aluminet® 
(*), Cromatinet® (+) and Sombrite® (○) (caracteres de crescimento e acúmulo de massa seca em plantas de melão híbrido ‘Fleuron’ nos 
ambientes de cultivo Controle (■), Aluminet® (*), Cromatinet® (+) e Sombrite® (○)). Viçosa, UFV, 2003/2004.
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light diffusion to the shaded environment. 
As consequence, the Aluminet® cloth 
affects less the photosynthetic process 
and plant growth (Polysack Industries, 
2003), making possible higher growth in 
height compared to the other screens.

Prior research has shown that the 
growth of melon under high radiation 
intensity increased the plant growth 
due to better synthesis and allocation 
of assimilates (Silva & Costa, 2003). 
Researching the Cantaloupe melon, 
Carneiro Filho (2001) obtained longer 
stems and internodes under full sun 
conditions compared to the plants kept in 

internodes were obtained for the control 
and Aluminet® net, showing that both 
characteristics are important for the 
establishment of plant height (Figures 
1B and 1C).

The best performance for plant 
height was obtained with the control 
and Aluminet®, because of the combined 
effect between length and number of 
internodes, which can be attributed to the 
higher values of solar radiation obtained 
at respective growth environments (Table 
1). One of the important characteristics 
of the Aluminet® cloth are the twisted 
aluminum fibers, allowing 15% more 

the morphological characteristics and 
assimilate partition (Figure 1 and 2). 
Also, there was significant effect of the 
environments over total and commercial 
fruit production (Figure 3).

Increases of plant height up to 37.6 
DAT for Aluminet®, 36.7 DAT for the 
control, 39.9 DAT for Cromatinet® 
and 39.9 for Sombrite® were detected, 
tending to an asymptotic maximum 
value with higher number on Aluminet® 
(294.20 cm), control (286.57 cm), 
followed by Cromatinet® (261.69 cm) 
and Sombrite® (246.26 cm) (Figure 
1A). The greatest length and number of 

Growth, assimilate partition and yield of melon charenthais under different shading screens
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plastic greenhouse. The soil temperature 
also has influence on the growth of 
melon. In this study, the soil temperature 
in the control environment was higher 
(Table 1), which may have favored 
higher accumulation of root dry matter, 
in comparison to Aluminet®, Cromatinet® 
and Sombrite® environments (Figure 
1). Consequently, the increase in root 
growth favors the elevation of the plant 
height. In cucumber, the increase of soil 

temperature from 20 to 30oC (JaeWook 
et al., 2003) and from 12 to 36oC 
(Daskalaki & Burrage, 1997) resulted 
in taller plants due to higher growth 
and accumulation of dry matter in the 
root system. 

The balance between the air 
minimum and maximum temperatures 
is also important for the plant growth. 
The optimum temperature for the melon 
growth ranges from 18 to 33oC (Fontes 

& Puiatti, 2005). Under the Aluminet® 
cloth, the temperature was within the 
optimum range for the melon crop 
(Table 1). Temperatures below 18oC can 
reduce the translocation of assimilates 
from the leaves (source) to other parts of 
the plants (sink), including the stem as 
observed by Mitchell & Madore (1992). 
For temperatures above 33oC the plant 
respiration becomes high impairing the 
development of the plants (Fontes & 
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Figure 2. Growth characters and dry mass accumulation in melon plants hybrid ‘Fleuron’ in cultivation environments control (■), Aluminet® 
(*), Cromatinet® (+) and Sombrite® (○) (caracteres de crescimento e acúmulo de massa seca em plantas de melão híbrido ‘Fleuron’ nos 
ambientes de cultivo Controle (■), Aluminet® (*), Cromatinet® (+) e Sombrite® (○)). Viçosa, UFV, 2003/2004.

Table 1. Climatic conditions during the experiment under full sun (control) and under shading nets Aluminet® 30%-O, Cromatinet® 30%-O 
and Sombrite® 30% (dados climáticos coletados durante a condução do experimento sob condições de pleno sol (controle) e nos ambientes 
sob as malhas Aluminet® 30%-O, Cromatinet® 30%-O e Sombrite® 30%). Viçosa, UFV, 2003/2004.

Weather conditions Control Aluminet Cromatinet Sombrite

Air temperature (ºC)
Minimum   17.58 18.17 17.74 18.28
Maximum   33.40 32.41 31.67 33.14

Soil temperature (ºC)
Minimum   23.47 22.31 22.55 22.68
Maximum   24.20 23.11 23.35 23.38

Relative humidity (%)
Minimum   45.30 49.24 49.72 49.76
Maximum   80.43 87.25 86.79 88.24

PAr (μmol m-2 s-1)1 775.93 536.95 497.37 527.37
Hours of full sun     4.47     4.47     4.47     4.47
Rain (mm) 1,028 1,028 1,028 1,028
1PAR = Photosynthetically active radiation (radiação fotossinteticamente ativa).
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Puiatti, 2005).
Silva & Costa (2003) found that the 

reduction of light intensity had negative 
influence on the growth of melon plants. 
Nevertheless, even with the reduction 
of PAR, under the Aluminet® cloth, the 
increase in diffuse light, in this kind 
of net, could modulate morphological 
changes on the far red wavelength, 
between 700 and 800 nm (Larcher, 
2000). In watermelon, an elevation of 
plant height and length of internodes 
were verified when the plants were 
subjected to higher proportions of far 
red in relation to red. This trend of 
higher growth was reverted when the 
far red was suspended, but keeping 
the treatment with red light, showing 
possible regulation by the phytochrome 
(Decoteau & Hatt-Graham, 1997; Hatt-
Graham & Decoteau, 1997).

Increments of leaf area were 
detected up to 36.9 DAT for Aluminet®, 
34.6 DAT for the control, 45.9 DAT 
for Cromatinet® and 42.2 DAT for 
Sombrite®, tending to an asymptotic 
maximum value of 11,498.58 cm2 
for Aluminet®, followed by 9,993.44 
cm2 for the control, 9,997.50 cm2 for 
Cromatinet®  and 7,079.60 cm2 for 
Sombrite® (Figure 1D). The leaf area for 
the Aluminet® was also favored by the 
expansion of the leaf lamina compared 
to the control plants, since the number 
of leaves between them was similar 
(Figure 1E). The values for leaf area per 
plants were similar between the control 

and the Cromatinet® environments. 
Although, a higher number of leaves 
was present in the control plants, under 
the Cromatinet®, bigger leaf laminas 
were present, compensating the lower 
number of leaves per plant (Figures 1D 
and E). Under the Sombrite® cloth, in 
addition to the reduction of leaf number 
per plant, there was less expansion of the 
leaf lamina compared to the Aluminet®, 
control and Cromatinet® environments 
(Figures 1D and E).

The best performance for plant 
leaf area was determined under the 
Aluminet® shade, due to the combined 
effect of higher leaf lamina expansion 
and number of leaves per plant. Such 
effects can be attributed to the better 
equilibrium between the maximum 
and minimum air temperatures and by 
the increment of 15% on the diffuse 
light compared to full sun (Polysack 
Industries, 2003).

As previously discussed for 
the plant height, the equilibrium 
between minimum and maximum air 
temperatures, the increase of diffuse 
light can modulate changes in the plant 
morphology. It is well known that part 
of the diffuse light under the Aluminet® 
cloth is composed by wavelengths at far 
red, between 700 and 800 nm (Larcher, 
2000). The higher proportion of far 
red compared to red seems to regulate 
the elongation of the stem, but also the 
expansion of the leaf lamina by the 
phytochrome (Taiz & Zeiger, 2004). 

The phytochrome has two sites of 
absorption of light, at red (pr) and at far 
red (pfr). When the plants are subjected 
to higher quantity of far red, there 
occurrs a conversion of the phytochrome 
from pfr to pr, and the ratio pfr to total 
phytochrome diminishes. According 
to Taiz & Zeiger, 2004), the eventual 
reduction of this ratio, increases the 
synthesis of gibberellins, which enhances 
cell expansion and division. This kind 
of morphological modulation seems to 
have occurred in plants grown under the 
Aluminet® cloth, allowing better light 
use by the plants, resulting in higher 
accumulation of dry matter (Figure 1F). 
The morphological responses induced 
by the light quality, are also depending 
on the cultivar, as observed for the 
expansion of lamina leaf and number 
of leaves among different cultivars of 
lettuce grown under Aluminet® 30%-O 
and Cromatinet® 30%-O nets (Abaurre, 
2003). 

The smaller leaf area from the 
control plants compared to Aluminet® 
may be related to the plant strategy 
of reducing the exposing areas to 
conditions of excessive irradiance, 
which could result in higher energy 
expending to keep the physiological 
processes of plant protection, such as 
the synthesis of carotenoid pigments and 
enzymes involved in the photo oxidative 
reactions (Larcher, 2000).

The lower values of leaf area under 
Cromatinet® and Sombrite® seem to 
be related not only to the reduction of 
light intensity, as well as to the light 
quality. According to Taiz & Zeiger 
(2004), artificial conditions that favor 
the increase of blue light in detriment 
of red light reduction, may lower the 
cell rate division and cell elongation. 
Carneiro Filho (2001), working with 
melon found smaller leaf area and 
number of leaves under lower light 
intensities. The authors concluded that 
the light was not sufficient to promote 
the synthesis of assimilates required for 
the plant growth.

There was more increase in total dry 
matter up to 54.2 DAT for the control, 
55.0 DAT for the Aluminet® and 55.9 
DAT for the Sombrite® nets, followed 
by a period of reduction. Then, the 
maximum asymptotic values were 

Figure 3. Total and commercial yield of melon fruits hybrid ‘Fleuron’ grown under cloth 
nets (produção de frutos total (PT) e comercial (PC) de melão híbrido ‘Fleuron’ em cultivo 
sob malhas). Viçosa, UFV, 2003/2004.
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225.27 g/plant at full sun, followed by 
206.18 g/plant using Aluminet®, 159.62 
g/plant using Cromatinet® and 116.12 
g/plant using Sombrite® cloths (Figure 
1). The highest accumulation of dry 
matter at full sun accounted for the 
higher values of stem, roots and fruits 
dry matter (Figures 2B, C and D), once 
these plants had similar values for the 
leaf dry matter found for the Aluminet® 
cloth (Figure 2A).

Accumulation of total dry matter per 
plant reached its highest level under full 
sun, which can be attributed to the better 
use of photo assimilates in promoting 
higher root growth; and as consequence, 
the use of all soil resources, which was 
favored by the higher soil temperature 
(Table 1). Such favorable growing 
conditions allowed an earlier increment 
of mass and number of leaves, as 
well as the maximum asymptotic 
maximum values. Thus, the combination 
of such favorable conditions could 
be responsible for the performance in 
accumulating dry matter in the different 
plant organs under full sun. Under the 
Aluminet® net, some morphological 
changes such as expansion of the leaf 
lamina and number of leaves per plant, 
contributed to the increment of leaf, 
stem, fruit and total dry matter compared 
to Cromatinet®  and Sombrite® (Figures 
1F, 2A and 2D). 

Accumulation of dry matter by the 
plant is the result of the balance between 
total PAR and the absorbed by the leaves, 
by the efficiency in converting to dry 
matter and the partition between sources 
and sinks (Larcher, 2000). Therefore 
the synthesis of photo assimilates and 
their partition to different organs at 
full sun propitiated earlier growth and 
maximum values for the leaf, stem, root, 
fruit and total dry matter compared to 
the shaded treatments. Carneiro Filho 
(2001) found that at full sun the melon 
plants had higher aerial dry matter 
compared to plastic greenhouse plants. 
And in lettuce, the reduction of solar 
radiation under Aluminet® 30%-O, 
Aluminet® 40%-O and Cromatinet® 

30%-O nets reduced the accumulation 
of dry matter in the leaves and roots 
(Abaurre, 2004).

Higher total and commercial fruit 
production was obtained under full sun 

and Aluminet® conditions, compared 
to Cromatinet® and Sombrite® yields 
(Figure 3). The highest solar radiation 
obtained under full sun conditions (Table 
1), and earlier increment on the number 
of leaves as well as its asymptotic value 
(Figure 1E), certainly contributed to the 
growth and accumulation of dry matter 
in the fruits, due to a better use of the 
solar radiation. Under Aluminet®, the 
larger expansion of the leaf lamina and 
the number of leaves per plant (Figures 
1D and 1E), which were favored by 
the air temperature and diffuse light, 
seem to compensate the reduction of 
solar radiation, resulting in higher yield 
compared to Cromatinet® and Sombrite® 
environments.

The response of melons and 
watermelon to  shade has  been 
controversial. Sin et al. (1991) working 
with melon and Nkansah et al. (1996) 
with watermelon found higher mass 
production of fruits under higher 
radiance intensity of 1,200 μmol m-2 
s-1 PAR and lower air temperatures 
(< 33oC). Even under low radiance 
intensity of 600 μmol m-2 s-1 PAR, the 
photosynthesis and production of fruits 
were favored by the lower temperatures. 
But, Nishizawa et al. (1998) concluded 
that the shading of 50% did not reduce 
the melon fruit mass production when 
compared to full sun yield. Also for 
watermelon plants, the highest yield 
was obtained under shading conditions 
with 800 μmol m-2 s-1 PAR compared 
to the 1,800 μmol m-2 s-1 PAR present 
under full sun conditions (Calatayud et 
al., 2000). On the other hand, Nishizawa 
et al. (2000) and SangGyu et al. (2003) 
found that shading was responsible for 
the reduction of melon fruit mass.

The melon species presents a light 
saturation point between 1,000 and 
1,200 μmol m-2 s-1 PAR (Kitroongruang 
et al., 1992; Valantin et al., 1998), thus 
well below the 1,800 μmol m-2 s-1 PAR 
light present under tropical full sun 
shine day (Nakansah et al., 1996). Under 
clear skies without clouds, it can be 
assumed that the reduction of radiation 
imposed by the nets, did not affect the 
photosynthesis and subsequently the 
growth and yield of melon, since the 
values of radiation are still within the 
optimum level required by the crop. 

But, during the 90 days of the crop 
cycle, the number of hours of full light 
per days was in average 4.47, much 
lower than the 9 hours found in the 
semi-arid conditions of the Northeastern 
(Silva & Costa, 2003). Thus, under 
cloudy days, the reduction of solar 
radiation imposed by the nets could limit 
the photosynthesis, the plant growth 
and production, because the levels of 
radiation were below the saturation 
point for the crop, which might reduce 
the beneficial effects given by the 
shading cloths.

The incidence of low daily sun light 
and the good growth and yield under 
30.85% shading given by the Aluminet® 
30%-O net, indicate that this melon 
species does not require elevated levels 
of light as thought before. Under semi 
arid conditions present in the North of 
Minas Gerais State and the Brazilian 
Northeastern, where the daily number 
of full light averages 9 hours, the 
growth under shading can be promising, 
opening the possibility for agroforestry 
and intercrop systems of cultivation.
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A produção do morangueiro com-
preende nove estádios de desen-

volvimento (Antunes et al., 2006) sendo 
que, a transição da fase vegetativa para 
reprodutiva inclui a indução, iniciação, 
diferenciação e desenvolvimento floral 
(Antunes et al., 2006; Kirschbaum, 
1998). Em geral, a indução floral é 
controlada pelo genótipo, fotoperío-
do e temperatura, especialmente em 
genótipos de dias curtos. Kirschbaum 
(1998) concluiu que o florescimento está 
relacionado com fotoperíodo entre 8 e 
14 horas e intervalos de temperaturas 
de 18-25ºC (dia) e 9-16ºC (noite). Além 
disto, este autor concluiu que baixa 
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RESUMO
Analisou-se a produção de duas cultivares de morangueiro, 

conduzido sob diferentes telas de sombreamento (coberturas) em 
ambiente protegido. O experimento foi realizado em estufa agrícola 
de aço galvanizado, com teto semicircular, coberta com filme de 
polietileno de baixa densidade (PEBD) de 150 µm de espessura, 
no Setor de Horticultura da Universidade de Passo Fundo, RS. Os 
tratamentos constaram de um fatorial duplo com duas cultivares 
(Camarosa e Oso Grande) e 4 coberturas (testemunha sem tela e 
telas termo-refletora metálica, azul e vermelha com 40% de som-
breamento) que foram distribuídas em delineamento de blocos 
casualizados, com 3 repetições com 20 plantas por parcela em área 
útil de 3 m2. Foram determinados o número total e comercial de 
frutos e a massa fresca total e comercial e de frutos deformados por 
planta. Monitorou-se a temperatura do ar e a radiação fotossinteti-
camente ativa (rFA), sendo essa verificada em dois dias típicos (dia 
ensolarado e dia nublado). Considerando as médias obtidas sob a 
ausência e presença de telas e o total das colheitas, as produções das 
cultivares Oso Grande e Camarosa foram semelhantes. Na tela azul 
essas cultivares apresentaram a menor massa fresca.

Palavras-chave: Fragaria x ananassa Duch, Aluminet®, 
ChromatiNet® azul e vermelha, número de frutos, competição de 
cultivares.

ABSTRACT
Shading screens in the production of strawberry in 

greenhouse

The production of two strawberry cultivars achieved under 
different shading screens (covers) in protected environment was 
evaluated. The experiment was set up in galvanized steel closed 
greenhouse with semicircular ceiling covered with low-density 
polyethylene (LDPE) films 150 µm thickness, in the University 
of Passo Fundo, Rio Grande do Sul State, Brazil. The treatments 
consisted of a double factorial with two cultivars (Camarosa and Oso 
Grande) and four covers (control without screen and metalic, blue 
and red thermo-reflective screens with 40% shading) which were 
distributed in randomized blocks lining with three repetitions with 
20 plants per plot in an useful area of 3m2. The total and commercial 
number of fruits and the total and commercial fresh mass of deformed 
fruits per plant were determined. Also, the air temperature and the 
photossintetically active radiation (PAR) were monitored, being 
verified in two typical days (sunny and cloudy day). Considering 
the averages obtained under the absence and presence of screens 
and the total of the crops the production of the cvs. Oso Grande and 
Camarosa were similar. Under the blue screen these cultivars showed 
the lowest fresh mass.

Keywords: Fragaria x ananassa Duch, Aluminet®, blue 
chromatiNet® and red chromatiNet®, number of fruits, competi-
tion of cultivars.
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intensidade de luz vermelha induz o 
florescimento sob fotoperíodos curtos 
e temperatura de 15ºC. Desta forma, a 
produção de flores e frutos no inverno 
pode ser melhorada pelo aumento da 
intensidade de luz nos níveis de 400 a 
450 µmol m-2 s-1, incluindo a luz na faixa 
do espectro vermelho e melhorando a 
eficiência na rFA (radiação Fotossin-
teticamente Ativa).

No Brasil, as principais regiões 
produtoras localizam-se em áreas de 
clima subtropical de altitude elevada, 
com temperatura amena. no final da 
década de 90 a cultura se expandiu 
para áreas de clima tropical de altitude 

média (Conti et al., 2002). A produção 
brasileira de frutos de morango chega 
a 37,6 mil toneladas, sendo esta última 
obtida em uma área estimada de 3,5 mil 
hectares, com destaque para os estados 
de Minas Gerais (41,4%), Rio Grande 
do Sul (25,6%) e São Paulo (15,4%) 
(IEA, 2008). A produção no Rio Grande 
do Sul elevou-se de 2 t ha-1 para 60-70 
t ha-1 devido à alta tecnologia (Pagot 
& Hoffmann, 2003). O aumento da de-
manda, aliada à necessidade de produzir 
o ano todo destaca o cultivo protegido 
como boa alternativa.

O uso do ambiente protegido no 
cultivo do morangueiro possibilita 



99Hortic. bras., v. 29, n. 1, jan.- mar. 2011

vantagens comparado com o campo, 
pois além de proteger a cultura de ven-
tos, granizos, chuvas, geadas e baixas 
temperaturas, minimiza o ataque de 
pragas e doenças, proporcionando me-
lhores condições ao desenvolvimento da 
planta, aumentando a frutificação total 
e a produção comercial (Antunes et al., 
2007). Exemplos de mecanismos para 
melhorar o cultivo são as telas coloridas 
e refletoras. As telas de sombreamento 
no interior do ambiente protegido, sob o 
filme de polietileno, podem proporcio-
nar condição microclimática apropriada 
para o desenvolvimento da cultivar, 
reduzindo, principalmente, os efeitos 
nocivos da alta taxa de incidência da 
radiação solar e da temperatura sob a 
planta (Shahak et al., 2004).

As telas devem apresentar boa ven-
tilação para possibilitar o seu uso no 
verão, além de diminuir a temperatura 
e evitar danos tanto no sistema radicu-
lar quanto nas folhas. (Anglés, 2001). 
No inverno, esta ventilação reduz os 
problemas com Botrytis, melhora as 
condições de fecundação e minimiza a 
condensação suprimindo o gotejamento. 
Outra característica que as telas exercem 
no ambiente é a distribuição uniforme 
da radiação difundindo-a equitativa-
mente.

Novas tecnologias na utilização de 
telas estão sendo empregadas em subs-
tituição às malhas de sombreamento 
de cor preta cujo objetivo principal é 
proteger as plantas da radiação. Esses 
materiais de polietileno de baixa densi-
dade (PEBD) são de várias colorações 
(azul, vermelho, amarelo, cinza) com 
funções específicas na sua utilização. 
Por exemplo, a malha termo-refletora 
de alumínio promove boa ventilação, 
distribuição uniforme da luz e aporte 
máximo da luz difusa e da reflexão da 
radiação infravermelha, tanto para evitar 
o excesso da temperatura como para 
economizar energia (Huertas, 2006). Já 
as telas de coloração vermelha transfe-
rem mais a luz do espectro nas ondas 
vermelho e vermelho distante e difun-
dem a luz que passa através da malha, 
sendo eficiente no desenvolvimento 
da planta (Li, 2006). As de coloração 
azul proporcionam luz do espectro em 
comprimento de onda de 440-490 nm, 
intensificando o fototropismo e a fotos-

síntese (Rodrigues, 2002).
Com a finalidade de compreensão 

dessas novas técnicas, o objetivo foi 
analisar a produção de duas cultivares de 
morangueiro conduzido sob diferentes 
telas de sombreamento (coberturas), no 
interior de ambiente protegido.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado de 06 
de maio a 18 de dezembro de 2007, em 
ambiente protegido, no Setor de Horti-
cultura da Universidade de Passo Fundo 
em Passo Fundo, rS (28º15’41”S; 
52º24’45”W; 709 m de altitude). O cli-
ma da região é do tipo Cfa na classifica-
ção de Köeppen, isto é, temperado com 
chuvas bem distribuídas e verão quente. 
O Microclima apresenta temperaturas 
mínimas absolutas de -4,0ºC, média das 
mínimas no inverno entre 6º e 8ºC, com 
geadas de até 30 dias e, inclusive, neve 
em alguns anos, bem como anos com 
temperaturas máximas de 38 a 40ºC.

Os tratamentos constaram de um fa-
torial duplo com duas cultivares (Cama-
rosa e Oso Grande), quatro coberturas 
(testemunha sem tela; telas vermelha e 
azul com 40% de sombreamento; tela 
termo-refletora metálica) e parcelas 
subdivididas no tempo, distribuídos em 
delineamento de blocos casualizados, 
com três repetições com 20 plantas por 
parcela em área útil de 3 m2.

O ambiente protegido utilizado para 
o desenvolvimento do trabalho foi uma 
estufa agrícola, em aço galvanizado, 
com teto semicircular e área de 510 
m², coberta com filme de polietileno 
de baixa densidade (PEBD) de 150 µm 
de espessura, possuindo aditivo anti-
ultravioleta e anti-gotejamento. A parte 
interna da estufa foi dividida em três 
compartimentos de 170 m² com tela 
de coloração branca, sendo uma delas 
destinada ao experimento.

As mudas oriundas da cultura de 
meristema foram transplantadas (06 de 
maio) no espaçamento 0,3 x 0,3 m. As 
parcelas foram revestidas com filme 
de polietileno de baixa densidade de 
cor preta (mulching), com 30 micra 
de espessura. Após o revestimento do 
solo (30 dias após o transplante), foram 
instalados túneis sobre as cultivares de 

morangueiro, medindo 0,8 m de altura, 
3,3 m de largura e 3,7 m de comprimen-
to, cobertos com as telas vermelha, azul 
e termo-refletora metálica.

Utilizou-se o sistema de irrigação 
por gotejamento espaçado de 0,3 m. 
Uma vez por semana foi realizada a 
fertirrigação na formulação descrita 
por Calvete et al. (2007). Durante o 
desenvolvimento do cultivo foi reali-
zado tratamento fitossanitário com três 
aplicações dos fungicidas iprodione e 
azoxystrabin e duas de acaricida aba-
mectina.

No período de agosto a dezembro de 
2007 foram monitoradas as temperatu-
ras máximas e mínimas do ar através de 
termômetros localizados no interior das 
coberturas a 40 cm de altura do solo. 
A radiação fotossinteticamente ativa 
(rFA) foi verificada nos dias 25 de julho 
de 2007 (dia ensolarado) e 11 de setem-
bro de 2007 (dia nublado), no período 
das 8:00 às 17:00 horas utilizando apa-
relho Quantum/radiometer/photometer 
LI-COR-LI 250, posicionado sob cada 
cobertura, na altura da planta (0,2 m).

Semanalmente foram determinados 
o número (total e comercial) e massa 
fresca (g) total e de frutos comerciais e 
deformados em seis plantas centrais de 
cada parcela, seguindo a classificação 
adotada pela CEAGESP (2002). Os da-
dos de quatro semanas, dessas variáveis, 
foram agrupados perfazendo cinco ava-
liações, sendo analisados como parcelas 
subdivididas no tempo. Os resultados 
foram submetidos à análise de variân-
cia e, quando ocorreu significância, as 
médias foram comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de significância utilizando 
o programa estatístico SISVAR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O número total de frutos não apre-
sentou significância para diferenciar 
a interação tripla entre coberturas x 
cultivares x colheitas. Entretanto, ocor-
reu efeito das coberturas no cultivo do 
morangueiro nas diferentes épocas de 
colheita, como também das cultivares, 
independente das coberturas, entre as 
colheitas (Tabela 1). Não houve efeito 
de coberturas nas cultivares.

O número médio total de frutos por 

Telas de sombreamento na produção de morangueiro em ambiente protegido
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planta conduzida sem cobertura para as 
duas cultivares avaliadas foi superior 
estatisticamente aos tratamentos com 
cobertura (Tabela 1). A formação de 
frutos (número) por planta foi incre-
mentada em todos os tratamentos, com 
a proximidade do verão (novembro e 

dezembro). Até essa época (outubro) 
não se observaram diferenças no núme-
ro de frutos, em relação à presença ou 
não das coberturas. Considerando cada 
cultivar independente das coberturas 
ao longo das colheitas, verificou-se que 
as cultivares Camarosa (81,8) e Oso 

Grande (64,0) obtiveram maior número 
de frutos no mês de dezembro (Tabela 
1), onde cv. Camarosa foi superior a 
cultivar Oso Grande. Esse incremento e 
as diferenças no número total de frutos 
com a proximidade do verão (novembro 
e dezembro) poderiam estar associados 
ao aumento da temperatura (Figura 1A) 
e provavelmente a radiação fotossinte-
ticamente ativa.

Com relação ao número médio de 
frutos comercializáveis, não houve 
efeito positivo para as interações triplas 
e duplas. Entretanto, houve significância 
isoladamente entre as coberturas (Tabela 
1). Independente da cultivar e conside-
rando a média de todas as colheitas, o 
maior número de frutos comerciais foi 
obtido no tratamento sem cobertura 
(27,9) e sob a tela vermelha (26,5), os 
quais não diferiram da cobertura com tela 
metálica (23,5). Já as plantas sob a tela 
azul apresentaram resultados inferiores 
às demais (17,8), porém semelhantes 
às obtidas na tela metálica. A provável 
explicação parece estar na intensidade 
de radiação fotossinteticamente ativa 
(RFA) obtida sob as coberturas (Figuras 
1B e 1C). Em dia ensolarado, a densi-
dade da radiação RFA sob as coberturas 
azuis (213,43 a 176,70 µmol m-2 s-1) e 
metálicas (234,50 a 223,7 µmol m-2 s-1) 
foram semelhantes (Figura 1B). Já em 
dia nublado a intensidade da RFA, sob 
a cobertura azul, foi inferior às demais 

Tabela 1. Frutos totais e comerciais por planta (n0) de duas cultivares de morangueiro, em diferentes coberturas e em cinco épocas de 
colheita (total and commercial number of fruits of two strawberry cultivars in different shading coverages and in five harvest times). Passo 
Fundo, UPF, 2007.

Coberturas (telas de 
sombreamento)

Frutos/planta (nº)
Total

Comercial
Ago Set Out Nov Dez Média

Testemunha 0,2 aC 12,5 aC 41,8 aA 57,2 aB 103,0 aA 42,9a 27,9 a
Vemelha 0,7 aC 12,7 aC 36,7 aB 39,8 bB  77,7 bA 33,5b 26,5 a
Azul 0,3 aC   15,3 aBC   28,3 aAB 35,3 bA  43,5 cA 24,5b  17,8 b
Metálica 0,0 aC 10,5 aC 33,8 aA 39,2 cA  67,7 bA 30,2b   23,5 ab
Cultivares
Camarosa 0,5 aC 11,9 aC 39,9 aB 39,8 bB 81,8 aA 34,8a 24,6 a
Oso Grande   0,1 aE 13,6 aD 30,4 aC 46,0 aB 64,0 bA 30,8a 23,2 a
Média    0,3 12,7 35,1 42,8 72,9 32,8 23,9
CV Coberturas (%)      41,5
CV Cultivares (%)      37,3

Médias seguidas de mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância 
(means followed by same small letters in the column and capital letters in the line do not differ among themselves by Tukey test, p<0.05).

Tabela 2. Massa fresca de frutos de morangueiro, em diferentes coberturas e em cinco épocas 
de colheita (fresh mass of strawberry fruits under different coverages and in five harvest 
times). Passo Fundo, UPF, 2007.

Coberturas 
(telas de sombreamento)

Massa fresca de frutos (g/planta)
Total Comercial Deformados

Testemunha 357,2 a 287,1 a 168,8 a
Vemelha 319,9 a 287,6 a   142,2 ab
Azul 224,0 b 195,9 b    96,6 b
Metálica 289,9 ab 260,2 ab   134,6 ab
Cultivares
Camarosa 304,6 a 259,8 a 150,0 a
Oso Grande 290,9 a 255,6 a 120,1 a
Colheitas
Ago     3,7 c     3,7 b   1,2 c
Set 127,6 c 113,2 b   59,0 bc
Out 391,6 b 367,5 a       233,6 a
Nov 395,2 b 321,3 a 159,9 ab
Dez 570,5 a 482,8 a       221,6 a
CV (%) Cobertura                            44,5
CV(%)  Cultivares                            37,6
CV(%)  Meses                                  37,8

Médias seguidas de mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 
de significância (means followed by the same letters in the column do not differ among 
themselves by Tukey test, p<0.05).
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coberturas no período compreendido 
entre 8:00 e 17:00 horas (Figura 1C). 
Estes resultados são concordantes com 

o experimento realizado por Leite et al. 
(2008) em Campinas-SP, no cultivo de 
várias Phalaenopsis e híbridos, moni-

torando a RFA no período das 9:00 às 
17:00 h, obtendo menor densidade da 
radiação fotossinteticamente ativa sob a 
tela azul (28,99 Wm-2 a 11,52 Wm-2).

As telas de sombreamento, que 
diminuem a intensidade luminosa no 
interior de ambiente protegido, afetam 
significativamente alguns comprimentos 
de onda, principalmente na faixa do azul 
(Kittas et al., 1999). Isso está de acordo 
com os resultados de produção de frutos 
comerciais, inferior com a cobertura 
azul em relação aos outros tratamentos, 
podendo estar relacionado às alterações 
espectrais causadas pelo material de 
cobertura (Tabela 1). Segundo Oren-
Shamir et al. (2001), o espectro típico 
da tela azul apresenta um pico principal 
de transmitância na região do azul-verde 
(400-540 nm).

A exposição à luz vermelha e ver-
melha distante durante o crescimento 
e desenvolvimento foliar influencia o 
desenvolvimento de cloroplastos para 
garantir sobrevivência mais eficiente à 
planta (Kasperbauer & Hamilton, 1984), 
o que, pode ter influenciado no aumen-
to da capacidade fotossintética das 
plantas sem cobertura e com cobertura 
vermelha, quando comparadas à azul e 
à metálica. Isso ocorre devido à trans-
ferência de luz do espectro na faixa de 
ondas vermelha e vermelha distante ser 
maior promovendo melhor qualidade de 
luz e luz difusa e maior desenvolvimento 
vegetativo, enraizamento e produção 
(Li, 2006).

A massa fresca de frutos totais, 
comerciais e deformados nas diferen-
tes coberturas, cultivares e épocas de 
colheita não apresentaram diferenças 
significativas na interação tripla e dupla. 
no entanto, houve diferenças signifi-
cativas para cada tratamento isolado 
(Tabela 2).

As plantas das cultivares sem cober-
tura e com cobertura vermelha apresen-
taram maior massa fresca média total 
de frutos, não diferindo da cobertura 
metálica (289,9 g). Resultado seme-
lhante foi obtido para a massa fresca 
comercial que produziu 287,1 g, 287,6 
g e 260,2 g por planta, respectivamente, 
para as cultivares sem cobertura e com 
cobertura vermelha e metálica. A menor 
massa fresca por planta total e comercial 
das cultivares avaliadas foi produzida 

Figura 1. Temperaturas máximas e mínimas (A) durante o período de colheita e radiação 
fotossinteticamente ativa (RFA) em dia ensolarado (B), (25/07/2007) e dia nublado (C), 
(11/09/2007) [maximum and minimum temperatures (A) during the harvest period and the 
photosynthetically active radiation (PAR) in sunny day (B), (25/07/2007) and cloudy day 
(C), (11/09/2007)]. Passo Fundo, UPF, 2007.

A

B

C
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sob a cobertura azul (Tabela 2).
As cultivares não apresentaram dife-

renças para massa fresca total, comercial 
e deformados de frutos por planta. A 
massa fresca total de fruto por planta foi 
maior no mês de dezembro (570,5 g) em 
relação aos demais meses de colheita. 
A massa fresca de frutos comerciais 
aumentou a partir de outubro e não foi 
significativamente diferente da massa 
fresca obtida em novembro e outubro.

A testemunha apresentou maior 
quantidade de frutos deformados que a 
cobertura azul, assim como nos meses 
de outubro e dezembro, os quais não 
diferiram de setembro (Tabela 2). 

Analisando as épocas de colheita 
(Tabelas 1 e 2) constatou-se aumento no 
número e na massa fresca total de frutos, 
a partir do início da colheita (agosto) até 
o final (dezembro). Esses resultados não 
condizem com cultivares de dias curtos 
(florescem em fotoperíodo menor que 
14 horas de luz e em temperaturas entre 
8 e 15ºC), quando o pico de produção 
ocorre em meados do mês de outubro 
(Oliveira et al, 2008). Agricultores da 
região do Planalto do Rio Grande do Sul 
relataram características de produção, 
em 2007, similares às obtidas nesta 
pesquisa, sendo produções inferiores a 
anos anteriores em ambiente protegido. 
Essa informação confirma os resultados 
obtidos, nesse experimento, com média 
de 304,6 g por planta na cv. Camarosa e 
290,9 g na Oso Grande, sendo inferio-
res aos encontrados por Oliveira et al. 
(2008), Calvete et al. (2008) e Antunes 
et al. (2007).

Com base nos resultados deste 
experimento as cvs. Camarosa e Oso 
Grande de morangueiro, produzidas 
em ambiente protegido no ano de 2007, 
incrementam a produção a partir de 
outubro, sendo crescente até o final de 
dezembro. Considerando as médias ob-
tidas sob a ausência e presença de telas 

e o total das colheitas as produções das 
cultivares Oso Grande e Camarosa são 
semelhantes. Na tela azul essas cultiva-
res apresentam a menor massa fresca. 
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A cenoura (Daucus carota) apresenta-
se como uma das hortaliças mais 

procuradas no mercado de alimentos 
orgânicos do Rio de Janeiro. No entan-
to, observa-se, com freqüência, uma 
reduzida oferta desta olerícola, o que é, 
sobretudo atribuído a dificuldades tec-
nológicas, devido a limitações inerentes 
à obtenção de raízes de melhor padrão 
comercial, respeitando as normas do 
MAPA (2008).

No modelo convencional, de base 
agroquímica, as áreas cultivadas com 
cenoura têm seu manejo facilitado pelo 
emprego sistemático de herbicidas de 
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RESUMO
Avaliou-se o efeito de coberturas mortas com resíduos de di-

ferentes espécies de plantas no rendimento da cenoura em cultivo 
orgânico e nos níveis de reinfestação pela vegetação espontânea. O 
experimento foi conduzido no Sistema Integrado de Produção Agro-
ecológica (“Fazendinha Agroecológica Km 47”), em Seropédica-RJ, 
empregando delineamento de blocos casualizados, com quatro trata-
mentos e seis repetições. Os tratamentos consistiram de coberturas dos 
canteiros com a biomassa aérea, seca e triturada, de capim Cameroon 
(Pennisetum purpureum), gliricídia (Gliricidia sepium) e guandu 
(Cajanus cajan), além da testemunha (sem qualquer cobertura). Por 
ocasião da colheita da cenoura, determinou-se a produtividade e as 
médias em peso, comprimento e diâmetro máximo das raízes tube-
rosas. A reinfestação de ervas espontâneas foi estimada pelo número 
total de indivíduos por m2, sendo as coletas realizadas aos 20, 50 e 80 
dias após a semeadura. A cenoura cultivada nas parcelas tratadas com 
resíduos de leguminosas apresentou aumentos significativos de todas 
as variáveis fitotécnicas, com exceção para o comprimento médio da 
raiz. Nas parcelas cobertas com resíduos da gramínea, os resultados 
foram estatisticamente iguais aos da testemunha. A reinfestação por 
plantas espontâneas por unidade de área cultivada alcançou níveis 
da ordem de 300% superiores em parcelas sem cobertura do solo, na 
comparação com aquelas que receberam as palhadas.

Palavras-chave: Daucus carota, Pennisetum purpureum, Gliricidia 
sepium, Cajanus cajan, ervas espontâneas.

ABSTRACT
Effect of mulch of different plant species on the performance 

of organically grown carrot

The effect of soil mulch with different plant species was evaluated 
in relation to the performance of organically grown carrots and 
to weed population levels. The experiment was carried out at the 
Integrated Agroecological Production System located in Seropédica, 
Metropolitan Region of Rio de Janeiro State (Baixada Fluminense), 
Brazil, using a randomized blocks design comprising four treatments 
replicated six times. These treatments consisted of soil mulch with 
chopped and dried above-ground biomass of Cameroon grass 
(Pennisetum purpureum), gliricidia (Gliricidia sepium), and pigeon 
pea (Cajanus cajan) compared to uncovered plots (control treatment). 
Carrot marketable yield and root characteristics (weight, length, 
and major diameter) were determined at harvesting. Reinfestation 
by weeds was estimated through the total number of individuals per 
square meter of cultivated area and the assessment carried out at 20, 
50 and 80 days after sowing. Carrot (cv. Brasília) showed significantly 
increased values regarding all the variables (except for root length) in 
the plots treated with legume amendments (pigeon pea and gliricidia). 
As for the Cameroon grass mulch, results were statistically equivalent 
to the control treatment. Weed populations by cultivated area unit 
reached levels up to 300% higher in the non-mulch plots compared 
to the ones covered with plant residues.

Keywords: Daucus carota, Pennisetum purpureum, Gliricidia se-
pium, Cajanus cajan, weeds.
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pré e pós-emergência, o que, na maioria 
das vezes, dispensa capinas durante o 
ciclo desta hortaliça. Nos sistemas or-
gânicos de produção torna-se necessária 
maior utilização de mão-de-obra, visto 
que o controle de plantas espontâneas na 
lavoura é realizado manualmente, acar-
retando elevação dos preços praticados 
na comercialização da cenoura. Nesse 
contexto, o uso de coberturas mortas ve-
getais aparece como uma técnica capaz de 
amenizar tal limitação, por manter as po-
pulações reinfestantes em níveis toleráveis 
nas áreas cultivadas (Maclean et al., 2003; 
Oliveira et al., 2008). Manter e melhorar 

a fertilidade do solo são metas também 
favorecidas pelo uso de coberturas mor-
tas (Espindola et al., 2006). 

A disponibilização de nutrientes 
contidos nos resíduos vegetais normal-
mente varia com a espécie de planta 
empregada para cobertura morta do solo. 
Kumar & Goh (2002), por exemplo, 
obtiveram maior produtividade do trigo 
quando cultivado em solo coberto com 
resíduos de leguminosas do que com 
resíduos de gramíneas. Esse resultado 
foi atribuído à elevada relação C/N das 
gramíneas, capaz de imobilizar o nitro-
gênio do solo.
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A palhada oriunda da biomassa 
aérea de leguminosas fixadoras de n2, 
fragmentada e depositada na superfície 
do solo, é rica em nutrientes, os quais 
são prontamente liberados devido à sua 
acelerada taxa de decomposição (Aita 
& Giacomini, 2003), influindo positi-
vamente no desempenho agronômico 
das culturas. Isto foi evidenciado nos 
resultados encontrados por Oliveira et 
al. (2008), os quais constataram pro-
dutividade e acumulação de nitrogênio 
mais altas em alface cultivada com 
cobertura morta formada de palhas de 
leguminosas, quando comparadas com 
palhas de gramíneas. 

Além dos benefícios já mencionados, 
a cobertura morta promove melhorias na 
agregação do solo (Corrêa, 2002), pre-
vine processos erosivos (Smolikowski 
et al., 2001) e reduz a necessidade de 
irrigação (Lima et al., 2009).

O presente estudo teve por objetivo 
comparar o efeito de diferentes cobertu-
ras mortas do solo, no rendimento da ce-
noura em cultivo orgânico, assim como 
no nível de reinfestação pela vegetação 
espontânea durante o ciclo da hortaliça, 
sob as condições edafoclimáticas da 
Baixada Fluminense.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido de 
agosto a novembro de 2006, no Sistema 
Integrado de Produção Agroecológica 
(SIPA, “Fazendinha Agroecológica 
Km 47”), localizado no município de 
Seropédica, Região Metropolitana do 
estado do Rio de Janeiro (Baixada Flu-
minense). O clima da região pertence à 
classe Aw, segundo Köppen, apresentan-
do inverno pouco rigoroso e seco, com 
chuvas freqüentes e temperaturas muito 
elevadas durante o verão (Figura 1). O 
solo da área experimental é classificado 
como Argissolo Vermelho-Amarelo 
(Embrapa, 2006), cuja análise quími-
ca (camada de 0-20 cm), efetuada de 
acordo com metodologia preconizada 
por Silva (1999), forneceu os seguintes 
resultados: pH (em água)= 5,3; Al+++= 
0,0 cmolc dm-3; Ca++= 3,9 cmolc dm-3; 
Mg++= 1,1 cmolc dm-3; P disponível= 
135,0 mg dm-3; K+= 168,2 mg dm-3.

O delineamento experimental adota-

do foi de blocos casualizados, com seis 
repetições. Os tratamentos consistiram 
da cobertura morta do solo usando 
as fontes de resíduos vegetais: capim 
Cameroon (Pennisetum purpureum), 
gliricídia (Gliricidia sepium) e guandu 
(Cajanus cajan). Na testemunha não se 
empregou qualquer tipo de cobertura 
do solo. Os resíduos empregados foram 
provenientes do corte da biomassa aérea 
do guandu e do capim Cameroon, e de 
folhas e ramos finos originados da poda 
da leguminosa arbórea gliricídia. Esses 
materiais foram triturados e, em seguida, 
secos à sombra. A quantidade aplicada 
de cada cobertura morta (em base seca) 
totalizou 2,5 kg m-2 de canteiro, tomando 
por referência, resultado de pesquisa 
similar anteriormente conduzida na 
mesma localidade (Oliveira et al., 2008). 
A área do experimento foi preparada por 
meio de moto-encanteirador, com cada 
parcela ocupando uma área de 2,0 m2 de 
canteiro (2,0 x 1,0 m).

Antecedendo a semeadura da cenou-
ra, realizou-se uma adubação orgânica 
com esterco bovino curtido na dose úni-
ca de 8,0 t ha-1 (base seca), equivalendo 
a 100 kg de N ha-1. A cultivar Brasília 
foi semeada em sulcos espaçados de 25 
cm no sentido da largura dos canteiros. 
Foram realizados dois desbastes, sendo 
o primeiro aos 14 dias após a semeadura, 
conservando-se entre 30 e 40 plântulas 
por metro, e o segundo aos 23 dias, 
assegurando-se um estande final de 20 
plantas por metro de sulco, conforme 
indicado para a cultura da cenoura (Fil-
gueira, 2000). Utilizaram-se colmos de 
bambu, longitudinalmente seccionados 
e dispostos sobre cada sulco semeado, 
visando evitar que os resíduos vegetais 
distribuídos na superfície dos canteiros 
pudessem interferir na germinação da 
cenoura. Os colmos de bambu foram 
retirados dos canteiros quatro dias após 
a semeadura da hortaliça.

Por ocasião da implantação do ex-
perimento, foram coletadas amostras 
de cada tipo de cobertura morta para 
determinação dos teores de nutrientes. 
Essas amostras foram mantidas em es-
tufa com ventilação forçada e regulada 
a 65oC, onde permaneceram até atingir 
peso constante, sendo então moídas. A 
determinação do teor de N contido na 
fitomassa seca baseou-se no método de 

Bremner & Mulvaney (1982). O teor 
de P foi determinado por colorimetria, 
através da formação de cor azul do 
complexo fosfato-molibdato em pre-
sença de ácido ascórbico; e do K, por 
espectrofotometria de absorção atômica 
(Embrapa, 1997). As análises relativas 
a Ca e Mg foram também efetuadas por 
espectrofotometria, após digestão nítri-
co-perclórica (Bataglia et al., 1983).

As populações reinfestantes de ervas 
espontâneas foram avaliadas, somando-
se o número total de indivíduos por m2 
de canteiro, em três épocas distintas (20, 
50 e 80 dias) a contar da semeadura da 
cenoura. Essas amostragens foram pa-
dronizadas por meio do uso de moldura 
de madeira, representando um quadrado 
com área interna de 0,25 m2, dispostas 
ao acaso na área útil de cada parcela. 
Após cada avaliação, realizou-se capina 
manual das parcelas.

A colheita da cenoura foi realizada 
90 dias após a semeadura, agrupando-se 
as plantas contidas em área centralizada 
de 0,8 m2 por parcela experimental. 
Foram avaliados: peso, comprimento 
e diâmetro máximo das raízes tubero-
sas, tomando por base as normas de 
classificação desta hortaliça sugerida 
por Hortibrasil (2002), assim como 
a produtividade da cultura. Para este 
último parâmetro, foram consideradas 
apenas as cenouras com diâmetro e 
comprimento acima de 2,5 e 12,0 cm, 
respectivamente, adotando-se, assim, 
os padrões comerciais estabelecidos 
por Silva et al. (1991). Na mesma data, 
foram também obtidas amostras das 
raízes e da parte aérea para determina-
ção dos teores de nutrientes, obedecendo 
à metodologia já citada.

Os dados obtidos foram submetidos 
à análise de variância através do teste F. 
Para comparação das médias foi apli-
cado o teste de Scott-Knott (p<0,05) 
na comparação das respectivas médias, 
utilizando o software SISVAR versão 
4.3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resíduos de gliricídia apresenta-
ram teores mais altos de N, P, K, Ca e 
Mg, enquanto os de guandu mostraram 
maiores concentrações de N, P e Ca em 
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relação ao capim Cameroon (Tabela 
1).

A produtividade da cenoura nos 
tratamentos com cobertura morta de 
resíduos de leguminosas mostrou-se 
superior à do tratamento com o capim 
Cameroon e ao tratamento-testemunha 
(Tabela 2). Nas parcelas cobertas com 
guandu e gliricídia, a produtividade de 
cenoura apresentou incrementos de, 
respectivamente, 24,3 e 17,5%, na com-
paração com as parcelas sem utilização 
de cobertura do solo.

O efeito benéfico das coberturas 
mortas com resíduos de leguminosas 
deve-se, provavelmente, aos nutrientes 

os valores mais altos também foram 
acarretados pelas coberturas mortas de 
gliricídia e de guandu (Tabela 2). Por 
outro lado, não houve diferenças signifi-
cativas entre tratamentos com relação ao 
comprimento das raízes colhidas. Possi-
velmente, a uniformidade no padrão de 
desenvolvimento das raízes tuberosas 
está associada às características genéti-
cas da cultivar utilizada.

Com respeito à massa seca da parte 
aérea e das raízes de cenoura, os maiores 
valores, mais uma vez, corresponderam 
aos tratamentos com resíduos prove-
nientes das leguminosas (Tabela 2).

Quanto aos teores de nutrientes 
acumulados na cenoura (Tabela 3), com 
exceção de K e Mg na parte aérea e de P 
e Mg nas raízes, foram detectadas dife-
renças significativas entre tratamentos. 
Na parte aérea dessa hortaliça, destacou-
se a cobertura do solo com resíduos de 
capim Cameroon, a qual proporcionou 
aumentos significativos dos teores de 
P e Ca nos tecidos. Em contrapartida, 
o maior acúmulo de N ocorreu em 
resposta às coberturas de gliricídia e 
de guandu. Em relação aos níveis de 
nutrientes nas raízes, os tratamentos 
com as leguminosas proporcionaram 
aumentos significativos dos teores de 
N, K e Ca quando comparados aos 
demais tratamentos. Os resíduos das 
leguminosas guandu e gliricídia (Tabela 
1) apresentam teores mais altos destes 
nutrientes, com exceção do K contido no 
resíduo de guandu, o que pode explicar 
esse comportamento dos nutrientes na 
planta de cenoura.

A reinfestação pelas ervas espontâ-
neas na área experimental foi reduzida 
de forma expressiva pelas coberturas 
mortas do solo, independentemente do 
tipo de resíduo vegetal utilizado (Figu-
ra 2). Durante o cultivo da cenoura, a 
densidade populacional da vegetação 
espontânea alcançou níveis da ordem 
de 300% superiores nas parcelas do 
tratamento-testemunha, o que influiu ne-
gativamente no desempenho da hortali-
ça devido a competições por nutrientes e 
água. As espécies de ervas, identificadas 
de acordo com Lorenzi (2000), foram: 
caruru (Amaranthus lividus), capim 
colonião (Panicum maximum), capim 
colchão (Digitaria horizontalis), falsa-
serralha (Emilia sonchifolia), pé-de-

Figura 1. Variações mensais da temperatura média do ar (oC) e da precipitação pluviométrica 
(mm), referentes ao período experimental, na Baixada Fluminense (monthly variations of 
average air temperature (oC) and rainfall (mm) during the experimental period, at Baixada 
Fluminense). Seropédica, Pesagro, 2006.

disponibilizados para a cenoura. O 
aporte de nutrientes a partir da decom-
posição das coberturas mortas formadas 
de resíduos de leguminosas, foi também 
constatado por Oliveira et al. (2008) na 
cultura da alface e por Pöttker & Roman 
(1994) na cultura do milho. Por sua vez, 
a produtividade mais reduzida da cenou-
ra associada à cobertura com capim Ca-
meroon, pode ter sido conseqüência do 
processo de imobilização de nutrientes, 
especialmente nitrogênio, em virtude da 
elevada razão C/N dos resíduos dessa 
gramínea (Espindola et al., 2006).

No que se refere ao diâmetro má-
ximo e peso das raízes de cenoura, 

Tabela 1. Médias dos teores de macronutrientes na biomassa seca de diferentes espécies 
vegetais usada para cobertura morta de cenoura (cv. ‘Brasília’) em sistema orgânico de cultivo 
(averages of macronutrients contents of different vegetal species dry matter used for carrot 
(‘Brasília’) mulching in organic farming system. Seropédica, Pesagro, 2006.

Espécie
N P K Ca Mg

(g kg-1)
Guandu (Cajanus cajan)1 27,28 2,81 8,30 25,50 3,45
Gliricídia (Gliricidia sepium) 32,03 2,45 19,60 35,60 4,95
Cameroon (Pennisetum purpureum) 4,32 0,95 12,30 6,40 3,75

1Resíduos secos e triturados: guandu e Cameroon = biomassa aérea roçada; gliricídia = folhas 
e ramos finos provenientes de poda (dried and chopped residues: pigeon pea and Cameroon 
= chopped aboveground part biomass; gliricidia = leaves and thin branches obtained from 
pruning).
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galinha (Eleusine indica), quebra-pedra 
(Phillanthus corcovadensis), tiririca 
(Cyperus sp.) e trapoeraba (Commelina 
benghalensis).

Variados mecanismos podem estar 
relacionados à eficácia do controle da 
população de ervas espontâneas pelas 
coberturas mortas. Incluem-se princi-
palmente alterações na incidência de luz 
e temperatura, que afetam as taxas de 
germinação do banco de sementes (Ma-

teus et al., 2004). Por sua vez, barreiras 
mecânicas representadas pelos próprios 
resíduos vegetais em cobertura, influen-
ciam a emergência e o crescimento das 
plantas, como já relatado por Constantin 
(2001). Não se deve descartar, ainda, 
uma possível contribuição de compostos 
inibidores, conhecidos genericamente 
como aleloquímicos (Pires & Olivei-
ra, 2001), porventura presentes nos 
resíduos utilizados nos canteiros de 

cenoura.
O estudo evidenciou efeitos bené-

ficos do uso de coberturas mortas do 
solo, especialmente com resíduos de 
leguminosas (gliricídia e guandu), no 
cultivo orgânico da cenoura ‘Brasília’. 
Essa prática cultural propiciou nas 
condições edafoclimáticas da Baixada 
Fluminense, aumentos significativos 
da produtividade, melhoria de aspectos 
comerciais e aumento dos teores de 
nitrogênio, potássio e cálcio das raízes 
de cenoura. Independentemente do re-
síduo utilizado como cobertura morta 
do solo, estes reduziram eficazmente 
a reinfestação de plantas espontâneas 
presentes na área.
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Tabela 3. Médias da massa seca e dos teores de nutrientes da parte aérea e das raízes de cenoura ‘Brasília’ produzida em cultivo orgânico 
com diferentes coberturas mortas vegetais (average shoot and root dry matter and nutrient content of organically grown carrot ‘Brasília’ 
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and chopped residues: pigeon pea and Cameroon = chopped aboveground part biomass; gliricidia = leaves and thin branches obtained from 
pruning); 2Os valores representam médias de seis repetições; médias seguidas da mesma letra em cada coluna não diferem entre si pelo 
teste de Scott-Knott (p<0,05) (values are means of six replications; means followed by the same letter in each column do not differ by the 
Scott-Knott test (p<0.05)).
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Figura 2. Níveis de reinfestação pelas ervas espontâneas em cultivo orgânico de cenoura ‘Bra-
sília’, com diferentes coberturas mortas vegetais (levels of weed reinfestation in organically 
grown carrot ‘Brasília’, with different plants used for mulch). Seropédica, Pesagro, 2006.
1Os valores representam médias de seis repetições; letras iguais em cada coluna indicam 
médias que não diferem pelo teste de Scott-Knott (p<0,05) (values represent means of six 
replications; means followed by the same letter in each column do not differ by the Scott-
Knott test (p<0.05)); 2Material seco e triturado: guandu e capim Cameroon = biomassa aérea 
roçada; gliricídia = folhas e ramos finos procedentes de poda (dried and chopped residues: 
pigeon pea and Cameroon = chopped aerial biomass; gliricidia = leaves and thin branches 
obtained from pruning).
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alelopática e citotóxica dos extratos 
aquosos de espinheira-santa (Maytenus 
ilicifolia Mart. Ex Reiss.) sobre semen-
tes de alface (Souza et al., 2005). O 
extrato metanólico das folhas de Caryo-
car brasiliense Camb. apresentou ação 
inibitória em diferentes concentrações 
sobre a germinação de sementes de 
Panicum maximum, com valores de ini-
bição variando de 50 até 75% (Moreira 
et al., 2009).

Vários estudos foram conduzidos 
ultimamente em plantas arbóreas tais 
como Ouratea spectabilis, Poute-
ria ramiflora, Qualea grandiflora e 
Stryphnodendron adstringens (Silva 
et al . ,  2006) ,  Ocotea odori fera 
(Vell.) Rohwer (Carmo et al., 2007), 
Pinus taeda (Sartor et al., 2009) visando 
identificar propriedades alelopáticas em 
espécies com potencial para compor sis-
temas agroflorestais e silvipastoris tanto 
no Brasil (Borges et al., 1993; Carmo et 
al., 2007; Jacobi & Ferreira, 1991) como 
em outros países (Gonzáles et al., 1995; 
Zhang, 1993).

Para avaliar se uma planta apresenta 

permanência nos sertões.
A alelopatia é um fenômeno químico 

ecológico no qual metabólitos secun-
dários, produzidos por uma espécie 
vegetal, são liberados e interferem na 
germinação e/ou no desenvolvimento 
de outras plantas num mesmo ambien-
te, proporcionando maior adaptação 
evolutiva (Taiz & Zeiger, 2004).  Num 
sentido amplo, os efeitos alelopáticos 
referem-se tanto à inibição quanto ao 
estímulo de desenvolvimento de outros 
organismos (Rice, 1984).

As substâncias alelopáticas per-
tencem a diferentes categorias de 
compostos secundários e os recentes 
avanços na química de produtos natu-
rais, métodos de extração e isolamento 
estão contribuindo para a identificação 
destas substâncias inibitórias (Ferreira 
& Áquila, 2000).

O potencial alelopático desses com-
postos pode ser pesquisado por meio 
de extratos aquosos e/ou alcoólicos 
derivados tanto de plantas cultivadas 
quanto de medicinais. Trabalhos nesse 
sentido apontam que houve atividade 

O juazeiro (Ziziphus joazeiro) é uma 
das espécies endêmica do bioma 

caatinga e é utilizado na medicina po-
pular como expectorante, no tratamento 
de bronquites e de ulceras gástricas, na 
fabricação de cosméticos, xampus an-
ticaspa e creme dental, na alimentação 
de animais principalmente nos períodos 
de seca além de apresentar importância 
econômica, social, e ecológica (Loren-
zi & Matos 2002; Matos, 2000). Suas 
flores são importantes fontes de recurso 
alimentar para abelhas indígenas sem 
ferrão da tribo Meliponini, as quais são 
utilizadas na meliponicultura, sendo 
atividade alternativa de renda para 
produtores de algumas áreas de Caatin-
ga (Nadia et al., 2007). O seu uso em 
xampus deve-se à presença de saponinas 
em várias partes da planta, substâncias 
estas com efeito alopático reconhecido 
em vários estudos (Maraschin-Silva 
& Aquila, 2005, 2006; Gusman et al., 
2008). Devido à contínua devastação 
que o juazeiro vem sofrendo em seu am-
biente natural (Matos, 2000), é preciso 
estimular seu cultivo para garantir sua 
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RESUMO
Alelopatia é a liberação de substâncias vegetais inibidoras ou 

estimulantes no ambiente, podendo estar presente nas sementes de 
algumas espécies. O objetivo neste trabalho foi avaliar o potencial 
alelopático do extrato de sementes de juazeiro (Ziziphus joazeiro 
Mart.) na germinação de sementes de alface (Lactuca sativa L). O 
experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado 
com quatro repetições e cinco tratamentos (0, 25, 50, 75 e 100% de 
concentração do extrato bruto). O extrato bruto foi obtido após a 
extração de 50 g de sementes e agitação em liquidificador com 500 
mL de água. Os resultados mostraram efeito alelopático do extrato 
dependendo da concentração. As maiores concentrações do extrato 
de sementes de juazeiro afetaram a percentagem e velocidade de ger-
minação e as menores proporcionaram plântulas anormais. Portanto, 
o extrato apresentou efeito alelopático desfavorável à germinação de 
sementes de alface.

Palavras-chave: Ziziphus joazeiro, alelopatia, alface.

ABSTRACT
Allelopatic activity of juazeiro seed extract

Allelopathy is the release of plant substances that inhibit or 
act as stimulants in the environment, and may be present in the 
seeds of some species. The objective of this work was to evaluate 
the allelopatic activity of the extract of juazeiro (Ziziphus joazeiro 
Mart.) seeds on the germination of lettuce (Lactuca sativa L.) seeds. 
We utilized the randomized design with four replications and five 
treatments (0, 25, 50, 75 and 100% of concentration of the crude 
extract). The crude extract was obtained after the extraction of 50 
g of seeds, shaking them with 500 mL of water in a blender. The 
results showed allelopatic effect, proportional to the increase of 
the concentration of the extract. The highest concentrations of seed 
extract of juazeiro affected the percentage and speed of germination 
and the lowest concentrations caused abnormal seedlings on lettuce 
seed germination. Therefore, the extract presented an allelopatic 
effect, unfavorable to the germination of lettuce seeds.

Keywords: Ziziphus joazeiro, allelopathy, lettuce.
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alelopatia são realizados bioensaios de 
germinação de sementes de espécies 
cultivadas de boa qualidade, como 
tomate (Lycopersicum esculentum) e 
alface (Lactuca sativa), pois são facil-
mente encontradas e bastante sensíveis 
a vários aleloquímicos. De acordo com 
Sousa (2005), a principal vantagem 
do uso de alface como alvo de estudos 
alelopáticos reside na sensibilidade das 
sementes da espécie, pois mesmo em 
baixas concentrações de aleloquímicos 
o processo de germinação pode ser com-
prometido. Além disso, a germinação 
é rápida, em aproximadamente 24 h, 
possui crescimento linear, é insensível 
às diferenças de pH em ampla faixa de 
variação e aos potenciais osmóticos das 
soluções (Rice, 1984).

No presente trabalho foi avaliado o 
potencial alelopático do extrato aquoso 
obtido de sementes de juazeiro na ger-
minação de sementes de alface.

MATERIAL E MÉTODOS 

Frutos maduros de juazeiro foram 
coletados em árvore no Câmpus da 
UFERSA em maio de 2008 e para o 
bioensaio foram utilizadas sementes de 
alface da variedade “Mônica SF FI”. O 
extrato bruto foi obtido após a extração 
de 50 g de sementes por lavagem dos 
frutos e agitação por um minuto com 
500 mL de água destilada em liquidi-
ficador, como preconizado por França 
et al. (2008). O material foi filtrado em 
peneira forrada com gaze e algodão. 
A partir do extrato bruto foram feitas 
diluições em água destilada para obter 
as concentrações (v/v) de 25, 50, 75 e 
100%. O efeito dos extratos foi com-
parado com o controle (água destilada, 
considerada 0%).

O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado com cinco 
tratamentos (concentrações de 0, 25, 
50, 75 e 100% do extrato bruto) e quatro 
repetições de 20 sementes de alface. 
Em cada parcela experimental (placa de 
Petri de nove centimetros de diâmetro) 
foram colocados 5 mL do extrato sobre 
uma folha de papel-filtro (previamente 
autoclavado), suficiente para umedecer 
o papel e, em seguida foram distribuídas 
uniformemente, com o auxílio de uma 
pinça 20 sementes de alface sobre o 

papel filtro. As placas foram acondicio-
nadas em câmara de germinação com 
temperatura a 25ºC e fotoperíodo de 12 
h, durante sete dias.

A contagem de sementes germinadas 
foi realizada a cada 12 h a partir da se-
meadura. Foram consideradas germina-
das as sementes que apresentaram pro-
trusão radicular com cerca de 2 mm, pois 
segundo Hartmann et. al. (2001) esta é 
a primeira evidência da germinação, e 
vários estudos de alelopatia utilizando 
alface adotaram este critério (Souza et 
al., 2005; Ferreira et al., 2007; Gusman 
et al., 2008). No sétimo dia após a se-
meadura, foi realizada a avaliação das 
plântulas, classificando-as em normais 
ou anormais, segundo critérios descritos 
em Brasil (1992).

O índice de velocidade de germi-
nação foi calculado de acordo com 
Maguire (1962), considerando em vez 
de número de dias após a semeadura, o 
número de horas:

n321

n321

N...NNN
G....GGG

IVG
+++
+++

=

Onde, IVG= índice de velocidade de 
germinação; G1= porcentagem de germi-
nação na leitura 1; N1= numero de horas 
para alcançar a germinação G1.

As análises estatísticas foram feitas 
no Sistema de Análises Estatísticas 
e Genéticas-SAEG (Ribeiro Junior, 
2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A germinação das sementes de al-
face foi afetada pelas concentrações de 
75 e 100% do extrato de sementes de 

juazeiro, enquanto as concentrações in-
feriores ou iguais a 50% proporcionaram 
a mesma percentagem de germinação 
e índice de velocidade de germinação 
que a testemunha (Tabela 1). Embora 
não tenham afetado a percentagem de 
germinação, estas concentrações do 
extrato causaram alta percentagem de 
plântulas anormais, evidenciando que 
os extratos de sementes de juazeiro têm 
efeito alelopático na germinação de se-
mentes de alface. As plântulas anormais 
apresentaram as extremidades da raiz 
primária necrosadas, ausência de epi-
cótilo, geotropismo negativo, sementes 
intumescidas e apenas a radícula.

Aires et al. (2005) também observa-
ram que os extratos aquosos dos frutos 
de lobeira (Solanum lycocarpum) causa-
ram redução da germinação de sementes 
de gergelim (Sesamum indicum) e na 
plântula houve inibição do crescimento 
radicular e necrose nas raízes. Jacobi & 
Ferreira (1991) verificaram que os extra-
tos de frutos verdes e maduros de maricá 
(Mimosa bimucronata) não inibiram a 
germinação, porém os verdes inibiram 
o crescimento da raiz primária de alface, 
arroz, cenoura, chicória, couve, pepino, 
repolho e tomate. A raiz primária de al-
face mostrou-se, portanto, mais sensível 
aos compostos secundários presentes 
nos extratos. 

Anormalidades em plântulas de alfa-
ce também foram observadas por Felix 
et al. (2007) com o uso de extratos aquo-
sos de Amburana cearensis e por Gatti 
et al. (2004) com os extratos aquosos de 
diferentes partes de Aristolochia espe-
ranzae. A avaliação da anormalidade das 
plântulas é instrumento valioso nos ex-
perimentos de alelopatia e a necrose da 

Tabela 1. Características de sementes de alface submetidas a diversas concentrações do 
extrato de sementes de juazeiro (characteristics of lettuce seeds submitted to concentrations 
of the juazeiro seed extract). Mossoró, UFERSA, 2008.

Concentração 
do extrato 

(%)

Germinação
(%)

Índice de veloci-
dade de germi-

nação

Plântulas 
normais 

(%)

Plântulas 
anormais 

(%)

0 95,00 a 19,0 a 71,25 a 23,75  b
25 91,25 a 18,3 a 17,50 b 73,75  a
50 93,75 a 18,7 a 7,50 c 86,25  a
75 8,75 b 1,8 b 0 c 8,75  a
100 12,50 b 2,5 b 0 c 12,50 bc

CV (%) 18% 12% 23% 22%
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raiz primária é o sintoma mais comum 
da anormalidade (Ferreira & Aquila, 
2000). Muitas vezes, o efeito alelopático 
não se dá pela germinabilidade, mas so-
bre a velocidade de germinação ou sobre 
outro parâmetro do processo (Ferreira & 
Borghetti, 2005).

As curvas de germinação mostradas 
na Figura 1 confirmam este efeito. Após 
24 h da semeadura 50% das sementes 
da testemunha já haviam germinado 
enquanto nas menores concentrações 
do extrato a germinação foi lenta e nas 
maiores atingiu menos de 13% no final 
do experimento. Peres et al. (1998) 
observaram o mesmo comportamento 
germinativo de Clidemia hirta subme-
tida a extratos de Gleichenia pectinata, 
que provocaram um nítido retardo no 
tempo da germinação.

Assim como foi observado o efeito 
alelopático do extrato de sementes de 
juazeiro no comportamento germinativo 
de alface, Miró et al. (1998) também 
verificaram que os possíveis aleloquí-
micos presentes em frutos maduros 
de erva-mate (Ilex paraguariensis) 
causaram o mesmo efeito em semen-
tes de alface, além de reduzir a altura 
da planta, comprimento do primeiro 
entrenó, massa seca da parte aérea e da 
raiz, comprimento das folhas, número 
de raízes adventícias e comprimento da 
raiz primária.

Ono et al. (2004) observaram que as 
sementes de mamão, apresentam dificul-

dade para germinar devido à ocorrência 
de substâncias inibidoras presentes no 
arilo, e Balsalobre et al. (2005) veri-
ficaram que o maracujazeiro também 
apresenta substancias alelopáticas no 
seu arilo. O juazeiro apresenta sementes 
envolvidas por uma mucilagem, e vários 
autores (Alves et al., 2006; Alves et al., 
2008; Moniz-Brito & Osuna, 2008) rela-
taram a baixa capacidade de germinação 
atribuída à dormência de suas sementes. 
A unidade de dispersão do juazeiro 
consiste de um diásporo composto da 
semente (1 a 2) e de um complexo 
orgânico que a acompanha, no caso, 
um endocarpo pétreo e extremamente 
resistente. Segundo Moniz-Brito & 
Osuna (2008), encontrar plântulas dessa 
espécie próximas às plantas matrizes é 
extremamente raro. Os efeitos alelopá-
ticos verificados no presente trabalho 
podem ser uma explicação para estes 
fatos, sendo necessários ainda outros 
estudos para determinar a natureza dos 
aleloquímicos.
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The whitefly Bemisia tabaci (Genn.) 
biotype B, also known as B. 

argentifolii Bellows & Perring, is one 
of the most destructive agricultural 
pests, attacking vegetables, ornamental 
species and field crops in the field or in 
greenhouse, in tropical and subtropical 
regions worldwide (Chen et al., 2004). 
High infestations of whitefly may alter 
plant physiological processes, reducing 
transpiration and photosynthesis, 
causing loss of vigor and subsequent 
reduction in plant development, due to 
the feeding of nymphs and adults (Inbar 
& Gerling, 2008; Mc Auslane et al., 
2004). Secretions deposited by the insect 
on the leaves are a suitable medium for 
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ABSTRACT
The silverleaf whitefly Bemisia tabaci biotype B is one of the 

most harmful insect pests for agricultural and vegetable crops. Beside 
the direct damage, it transmits pathogenic virus and induces plant 
physiological disorders, such as the squash silverleaf disorder. In this 
research we evaluated the development of leaf silvering in squash 
cultivars submitted to artificial infestation of B. tabaci biotype B. An 
experiment was conducted under field conditions, in Campinas, São 
Paulo State, Brazil, during the season 2003-2004. The germplasm 
(Cucurbita spp.) comprised of seven cultivars of summer squash and 
nine of bush squash. The experiment used a complete randomized 
blocks design, with 16 treatments (cultivars) and five replications. 
Each plot consisted of two plants. The artificial infestation was done 
when the plants emitted the third pair of leaves, by transplanting 
soybean plants infested with silverleaf whitefly between the squash 
plots. The leaf silvering was evaluated every two or three days, using 
a rating scale varying from 1 (no symptom) to 5 (leaves completely 
silvered). The highest level (5.0) was observed in ‘Baianinha’, ‘Golden 
Delight’, ‘Caravela’ and ‘Arlika’, while ‘novita’ (2.5), ‘Atlas’ (2.0) 
and ‘Atlanta AG-303’ (1.5) showed light symptoms, indicating that 
these have low sensibility to this physiological disorder.

Keywords: Cucurbita spp., Bemisia tabaci (Genn.) biotype B, Aley-
rodidae, silverleaf whitefly, squash silverleaf disorder.

RESUMO
Prateamento das folhas em cultivares de aboboreira 

infestadas por mosca-branca

A mosca-branca (Bemisia tabaci biótipo B) é uma das mais no-
civas pragas da agricultura. Além de danos diretos, transmite vírus 
e também induz desordens fisiológicas, como o prateamento-das-
folhas-da-aboboreira. No presente trabalho, avaliou-se o prateamento 
em folhas de cultivares de aboboreiras, submetidas à infestação 
artificial de B. tabaci biótipo B. Um experimento foi conduzido em 
condições de campo, em Campinas-SP, no ano agrícola 2003-2004, 
com 16 cultivares de aboboreira (Cucurbita spp.), sendo sete de hábito 
de crescimento rasteiro e nove de moita. Utilizou-se delineamento 
de blocos ao acaso, com 16 tratamentos (cultivares) e cinco repeti-
ções, sendo cada parcela formada por duas plantas. Procedeu-se à 
infestação da área experimental por meio de transplante de plantas 
de soja infestadas pela mosca-branca entre as aboboreiras, quando 
estas emitiram o terceiro par de folhas. A evolução do prateamento 
nas folhas foi avaliada a cada dois ou três dias, mediante uso de 
escala de notas variando de 1 (sem sintomas) a 5 (folha completa-
mente prateada). ‘Baianinha’, ‘Golden Delight’, ‘Caravela’ e ‘Arlika’ 
apresentaram grau máximo de prateamento das folhas (média 5,0) 
enquanto ‘novita’ (2,5), ‘Atlas’ (2,0) e ‘Atlanta AG-303’ (1,5) exi-
biram sintomas amenos, caracterizando-se como menos sensíveis a 
essa desordem fisiológica.

Palavras-chave: Cucurbita spp., Bemisia tabaci (Genn.) biótipo B, 
Aleyrodidae, mosca-branca, desordem fisiológica, prateamento-das-
folhas-da-aboboreira.
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the development of sooty mold, which 
impairs photosynthesis (Davidson et al., 
1994) and can also contaminate products 
from plants, which occurs, for example, 
in the staining of the fibers in cotton 
(Henneberry et al., 2000). B. tabaci 
biotype B is also an efficient vector 
of dozens of viruses, some of them 
important for crops in different regions 
of the world (Brown & Czosnek, 2002; 
Hilje & Morales, 2008).

Another type of damage that this 
biotype can cause is the induction of 
physiological disorders such as irregular 
ripening of tomato fruits and the squash 
leaf silvering. The squash leaf silvering 
was first recorded in Israel in the 1960’s 

and was attributed to drought stress 
(Burger et al., 1988). In the 1980’s, this 
abnormality was observed in Florida 
and it was associated to the presence 
of B. tabaci (Maynard & Cantliffe, 
1989). Yokomi et al. (1990) found 
that leaf silvering symptoms appeared 
three days after the initiation of nymph 
feeding and that adult feeding was not 
associated to the disorder. Later studies 
also demonstrated the association 
between the feeding of B. tabaci biotype 
B nymphs and the squash leaf silvering 
(Schuster et al., 1991; Hoelmer et al., 
1991; Costa et al., 1993). Later, De 
Barro & Khan (2007) showed that 
the adult stage of this biotype of B. 
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tabaci is also capable of inducing leaf 
silvering, provided there is adequate 
adult infestation for more than 11 
days.

After the discovery of the ability of 
the biotype B to induce this disorder, 
other biotypes were also found to induce 
silvering in squash leaves: biotype Ms 
(Delatte et al., 2005) and biotype Ug6 
(Sseruwagi et al., 2005). The current 
distribution of these two biotypes is 
restricted to islands in the Indian Ocean 
and Africa.

When the infestation of whitefly 
on the squash is controlled with 
insecticides or removal of infested 
leaves, the symptomatic leaves remain 
symptomatic, but the new leaves are 
normal (Yokomi et al., 1990). However, 
if the infestation continues until the 
reproductive phase, reduction in yield 
and fruit quality may occur; according 
to Chen et al. (2004), fruits of plants 
infested by B. tabaci biotype B present 
reduction in the levels of chlorophyll 
and carotenoids, consequently, the 
fruits become bleached with lower 
commercial value.

Not only plants of the three main 
cultivated species of Cucurbita [C. 
pepo L., C. maxima Duch. ex Poir and 
C. moschata (Duch. ex Lam.)] present 
symptoms of this disorder, showing 
sensitivity to that whitefly (Paris et 
al., 1993) but also wild species such 
as C. ecuadorensis and C. martinezii 
(McAuslane et al., 1996). Nevertheless, 
differences in susceptibility to the leaf 
silvering have been observed in species 
of Cucurbita. Evaluating accessions of 
the U.S. National Germplasm System, 
USA, planted in an area naturally 
infested by B. tabaci biotype B in Puerto 
Rico, Wessel-Beaver (1997) found 
genotypes of the species C. moschata, 
C. pepo and C. maxima with high 
resistance to this disorder.

This study aimed to identify among 
summer and bush squash cultivars, the 
ones which do not show symptoms of 
leaf silvering or which express it in a 
less intense way, when infected by B. 
tabaci biotype B.

MATERIAL AND METHODS

Stock-rearing of B. tabaci biotype 

B - To initiate the rearing, adults of 
whitefly were collected from a tomato 
field in Paulínia, São Paulo State, 
and transferred to plants of soybean 
and cabbage under greenhouse in the 
Instituto Agronômico de Campinas 
(IAC), São Paulo State. After advancing 
a few generations, adults were sent to Dr. 
Judith K. Brown, University of Arizona, 
USA, who identified them as belonging 
to the biotype B of B. tabaci. This 
identification is confirmed periodically 
through the cultivation of squash plants 
within the rearing greenhouse inducing 
these plants to express the leaf silvering, 
the physiological disorder caused by 
the feeding of immature insects of that 
biotype (Brown et al., 1995).

Installation of experiments and 
evaluations - Under field conditions, 
in an area of the Centro Experimental 
of Campinas (IAC), São Paulo State, 
(22º53’S, 47º04’W, 674 m height), the 
assay to evaluate the evolution of the 
leaf-silvering was settled with sixteen 
squash cultivars of the species C. 
maxima, C. moschata, C. pepo and C. 
maxima x C. moschata. (Table 1). These 
cultivars comprise the main hybrids 
and varieties of squash developed 
and released from private and official 
companies. Four of them are referred as 
tolerant to viruses species: ‘Atlanta AG-
303’ to Papaya ring spoty virus (PRSV); 
‘Golden Delight’ to Zucchini yellow 
mosaic virus (ZYMV) and Watermelon 
mosaic virus (WMV); ‘revenue’ to 
ZYMV, WMV and Cucumber mosaic 
virus (CMV) and ‘Sandy’ to PrSV and 
to powdery mildew strain 1.

For seeding, polystyrene trays with 
72 cells were used, which were filled 
with the substrate Plantmax® and kept 
in a greenhouse for two weeks. For 
transplanting, which was carried out on 
November 27th, 2003, 80 pits of about 
25 cm depth, fertilized with 200 g of the 
formula 4-14-8 were prepared. Spacing 
was 4 x 3 m, which provided 12 m2 for 
each cultivar, regardless the growth 
habit. Each pit received two plantlets. 
Top-dressing was carried out with 30 g 
of the formula 20-5-20, and an irrigation 
with nitrocalcium according to the soil 
analysis and the references for this crop 
(Raij et al., 1997).

Irrigation was carried out daily 

through watering can in order to meet 
the water necessity of the plants. Despite 
the proximity between the experimental 
area and the place of rearing of the 
whitefly, with possible infestation by the 
insect without human interference, we 
chose to perform an artificial infestation 
in the experiment. Thus, pots containing 
two highly-infested soybean plants 
were transferred from the insect rearing 
greenhouse to the experimental area 
two weeks after transplanting, after the 
emission of the third pair of leaves of 
the squash plants. Each pot, presenting 
on average eight leaflets with about 
300 adults per leaflet was transplanted 
equally spaced from the plots, one for 
four pits. The leaf-silvering evolution 
was evaluated in each cultivar through a 
graded scale varying from 1 to 5 (Alves, 
2005), adapted from the scale proposed 
by Paris et al. (1987). The grade 1 means 
absence of symptoms on leaves and the 
others indicate the gradual development 
of the symptoms, it means, the silvering 
intensity, up to the grade 5, which 
refers to the totally silver leaf. The field 
evaluations were carried out each two or 
three days, resulting 18 reads, assigning 
one grade representative of each plant 
of the plot, considering the leaves with 
the most expressive symptom.

Stat is t ic  procedures  -  The 
experimental design was of randomized 
blocks, composed of sixteen treatments 
(Table 1) repeated five times, totalling 
80 plots. Each plot was a pit containing 
two squash plants. In each plot, the 
value was obtained by averaging the 
scores assigned to each plant. Due to 
the absence of data normality, data 
were analyzed through the Friedman 
nonparametric test and the means were 
compared using the multiple comparison 
test, at 5% of probability using the 
statistic program BioEstat.

RESULTS AND DISCUSSION

The first evaluation was performed 
the day after the artificial infestation, two 
weeks after transplanting, when there 
was no difference between the grades 
of the cultivars (Table 2). However, 
‘Golden Delight’ and ‘Baianinha’ 
had average scores of 3.5 and 2.0 
respectively, and, also, ‘Golden Dawn 

Development of leaf silvering in squash cultivars infested by silverleaf whitefly
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III’ and ‘Atlanta AG-303’, scored 
1.5, which indicates that, even before 
the artificial infestation, the squash 
plantlets had already been infested by 
B. tabaci biotype B, since the silverleaf 
symptoms appear three to five days 
after the exposure to nymphs (Yokomi 
et al., 1990) or from nine to eleven days 
after the exposure to adults (Hoelmer 
et al., 1991). By the second evaluation, 
carried out two days after the first one, 
the leaves of ‘Golden Delight’ showed 
intense silvering, with average grade 
4.0; by this evaluation, except for 
‘Golden Dawn III’ and ‘Baianinha’, 
with average grades of 2.5, the other 
cultivars showed a less intense degree 
of leaf-silvering. In the third evaluation, 
there was little change in relation to the 
grades of the previous evaluation. From 
the fourth evaluation, the most sensitive 
cultivars to this physiological disorder 
began to express more intensively the 
leaf-silvering, such as ‘Baianinha’ 
which, in the fifth assessment, averaged 
5.0, the highest possible score. The 
second cultivar to achieve the maximum 
grade of silvering was ‘Golden Delight’, 
eleven days after infestation, in the 7th 
evaluation. ‘Caravela’ and ‘Arlika’, 
in the 10th and 17th evaluations, 
respectively, also achieved grade 5.0, 

which characterized them as highly 
sensitive. Even eighteen days after the 
infestation of B. tabaci biotype B, in 
the 8th evaluation, ‘Exposição’ differed 
from the most sensitive genotypes. 
However, in the following evaluations, 
the symptoms of this genotype changed 
and reached an average of 4.0 in the last 
evaluation. Thus, this cultivar behaved 
as susceptible.

Among the cultivars with lower 
rates of silvering, ‘novita’, ‘Atlas’ and 
‘Atlanta AG-303’, had the lowest grades 
of silvering throughout the crop season. 
It should be mentioned that ‘novita’ 
and ‘Atlas’ are among the cultivars 
less attractive and less oviposited by B. 
tabaci biotype B while ‘Atlanta GA-
303’ is one of the cultivars with the 
greatest oviposition by this insect (Alves 
et al., 2005). Thus, the factors which 
determine the sensitivity to the leaf-
silvering may be different from the ones 
which determine the resistance against 
the insect. In this way, Cardoza et al. 
(1999) submitted the strains ZUC76-
SLR and ZUC33-SLR/PMR, tolerant to 
leaf-silvering, and the cultivar Zucchini 
Elite, to different levels of infestation of 
adults of B. tabaci biotype B. They found 
that, even in the presence of 160 couples 
(maximum infestation), ‘ZUC76-SLr’ 

showed no symptoms, whereas half of 
that infestation (80 couples) was enough 
to induce ‘ZUC33-SLr/PMr’ to present 
a moderate leaf-silvering. ‘Zucchini 
Elite’ developed the maximum degree 
of silvering with lower infestation, 40 
couples of whitefly. Differences in the 
intensity of the leaf-silvering in strains 
of zucchini squash (C. pepo), infested by 
B. tabaci biotype B were also found by 
McAuslane et al. (2004) in the U.S.A. In 
an experiment carried out in the summer, 
these authors found intense silvering in 
plants of ‘ZUC61’, whereas ‘ZUC76-
SLr’ plants did not exhibit symptoms. 
They also found the effect of planting 
date on the expression of this disorder, 
since, in an experiment carried out in the 
fall, plants of the strain ‘ZUC76-SLr’ 
showed light symptoms of silverleaf. 
Given this fact, it is of interest to 
install experiments with the cultivars 
of this research in order to evaluate 
the development of the leaf-silvering 
symptoms in this germplasm, especially 
for the least sensitive genotypes, such 
as ‘novita’, ‘Atlas’ and ‘Atlanta AG-
303’in different seasons in Brazilian 
conditions.

Besides being highly oviposited, 
‘Golden Delight’ is one of the most 
attractive varieties to adults (Alves et 
al., 2005). This genotype also provides 
the shortest development time from egg 
to adult and the highest adult emergence 
of B. tabaci biotype B (Alves et al., 
2005). In agreement with these data, 
in the present research we found that 
‘Golden Delight’ is also, among the 
most sensitive genotypes to the leaf-
silvering. Given these characteristics, 
growing this cultivar should be avoided 
under high pressure of B. tabaci biotype 
B or proper management of this insect 
should be carried out in these occasions. 
‘Golden Delight’ can also be used 
as a susceptible control for studies 
of sensitivity to leaf-silvering and of 
resistance to whitefly in squash.

In this work, cultivars such as 
‘novita’, ‘Atlas’ and ‘Atlanta AG-303’ 
were found to be less sensitive to the 
leaf-silvering. Similarly to the American 
genotypes that show no symptoms or 
very light symptoms (McAuslane et al., 
1996), these genotypes exhibited light 
symptoms of leaf-silvering even under 

Table 1. Squash cultivars (Cucurbita spp.) evaluated for leaf silvering induced by Bemisia 
tabaci biotype B (cultivares de aboboreiras (Cucurbita spp.) avaliadas em relação ao pratea-
mento das folhas induzido por Bemisia tabaci biótipo B). Campinas, IAC, 2003/2004.

Group Cultivar Species

Bush

Arlika C. pepo
Atlanta AG-303 C. pepo
Caserta C. pepo
Golden Dawn III C. pepo
Golden Delight C. pepo
Novita C. pepo
Raven C. pepo
Revenue C. pepo
Wafra C. pepo

Summer

Atlas C. moschata
Baianinha C. moschata
Bárbara C. moschata
Caravela C. moschata
Menina Brasileira C. moschata
Exposição C. maxima
Tetsukabuto C. maxima x C. moschata

AL Lourenção et al.
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Table 2. Development of leaf silvering in sixteen squash cultivars submitted to artificial infestation of B. tabaci biotype B, evaluated through 
a rating scale1 (evolução do prateamento em folhas, avaliado mediante escala de notas1, em dezesseis cultivares de aboboreira, submetidas 
em campo à infestação de B. tabaci biótipo B). Campinas, IAC, 2003/2004.

Cultivar
Average scores attributed to each cultivar in each evaluation2

1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th

Baianinha 2.0a 2.5ab 2.5abc 4.0a 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a
Golden Delight 3.5a 4.0a 4.5a 4.5a 4.5ab 4.5a 5.0a 5.0a 5.0a
Caravela 1.0a 1.0c 1.0d 2.0abc 3.5abc 4.5a 4.5ab 4.5ab 4.5ab
Arlika 1.0a 1.0c 1.5bcd 2.5abc 3.0abc 4.0ab 4.0abc 4.0abc 4.0abc
Golden Dawn III 1.5a 2.5ab 3.5ab 3.5ab 3.5abc 4.0ab 4.0abc 4.0abc 4.0abc
Raven 1.0a 1.5bc 2.0bcd 3.0abc 3.5abc 3.5ab 4.0abc 4.0abc 4.0abc
Menina Brasileira 1.0a 1.5bc 1.5bcd 2.0abc 2.5bcd 2.5ab 3.0abc 3.5abcd 4.0abc
Wafra 1.0a 1.0c 1.5abcd 2.0abc 3.0abc 3.5ab 3.5abc 4.0abc 4.0abc
Bárbara 1.0a 1.5c 2.0abcd 2.5abc 3.0abc 3.0ab 3.5abc 3.5abcd 3.5bcd
Exposição 1.0a 1.0c 1.0d 1.5c 1.5d 2.0b 2.0bc 2.5bcd 3.0bcd
Tetsukabuto 1.0a 2.0bc 2.0abcd 2.5abc 3.0abc 3.0ab 3.0abc 3.0abcd 3.0bcd
Revenue 1.0a 1.5bc 1.5bcd 1.5c 2.0cd 2.5ab 2.5abc 3.0abcd 3.0bcd
Caserta 1.0a 2.0bc 2.0abcd 2.5abc 3.0abc 3.0ab 3.0abc 3.0abcd 3.5bcd
Novita 1.0a 1.0c 1.0d 1.5c 2.0cd 2.0b 2.0bc 2.0cd 2.0cd
Atlas 1.0a 1.0c 1.0d 1.5c 1.5d 1.5b 1.5c 1.5d 1.5d
Atlanta AG-303 1.5a 1.5bc 1.5bcd 1.5c 1.5d 1.5b 1.5c 1.5d 1.5d

Average value 1.3 1.7 1.9 2.4 2.9 3.1 3.3 3.4 3.5

10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th

Baianinha 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a
Golden Delight 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a
Caravela 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a 5.0a
Arlika 4.0ab 4.0ab 4.0ab 4.0ab 4.5ab 4.5ab 4.5a 5.0a 5.0a
Golden Dawn III 4.0ab 4.0ab 4.0ab 4.5a 4.5ab 4.5ab 4.5a 4.5a 4.5ab
Raven 4.0ab 4.0ab 4.0ab 4.0ab 4.5ab 4.5ab 4.5a 4.5a 4.5ab
Menina Brasileira 4.0ab 4.0ab 4.0ab 4.0ab 4.0abc 4.5ab 4.5a 4.5a 4.5ab
Wafra 4.0ab 4.0ab 4.0ab 4.0ab 4.0abc 4.0abc 4.0ab 4.0ab 4.0abc
Bárbara 3.5abc 3.5abc 3.5ab 4.0ab 4.0abc 4.0abc 4.0ab 4.0ab 4.0abc
Exposição 3.0bcd 3.0bcd 3.5ab 3.5ab 3.5abc 3.5abc 3.5ab 3.5ab 4.0abc
Tetsukabuto 3.5abc 3.5abc 3.5ab 3.5ab 3.5abc 3.5abc 3.5ab 4.0ab 4.0abc
Revenue 3.0bcd 3.0bcd 3.0ab 3.5ab 3.5abc 3.5abc 3.5ab 3.5ab 3.5bcd
Caserta 3.5abc 3.5abc 3.5ab 3.5ab 3.5abc 3.5abc 3.5ab 3.5ab 3.5bcd
Novita 2.0cd 2.0cd 2.0b 2.0b 2.0bc 2.0bc 2.0b 2.0b 2.5bcd
Atlas 1.5d 1.5d 1.5b 1.5b 1.5c 1.5c 2.0b 2.0b 2.0cd
Atlanta AG-303 1.5d 1.5d 1.5b 1.5b 1.5c 1.5c 1.5b 1.5b 1.5d

Average value 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.9

1Rating scale for leaf silvering, ranging from 1 (no symptom) to 5 (highest intensity of leaf-silvering) (escala de notas para o prateamento 
das folhas, variando de 1 a 5, onde 1= ausência do sintoma; ... 5= grau máximo de prateamento na folha); 2The evaluations, from the 1st 
to the 9th, were performed respectively, on 12th, 15th, 17th, 19th, 22th, 24th, 26th, 29th, 31th December, 2003 and, the evaluations from the 10th 
to the 18th, were performed respectively, on 2nd, 5th, 7th, 9th, 12th, 14th, 16th, 19th and 21th January, 2004 (as avaliações, da primeira à nona, 
foram realizadas respectivamente nas datas de 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 e 31/12/2003 e, da décima à décima oitava, foram realizadas 
respectivamente nas datas de 2, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 19 e 21/01/2004); *Averages followed by different letters in column are different by the 
Friedman test and by the nonparametric test of multiple comparisons (médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem entre si pelo 
teste de Friedman e teste não paramétrico de comparações múltiplas (p<0,05)).

Development of leaf silvering in squash cultivars infested by silverleaf whitefly
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high infestation of B. tabaci biotype B 
throughout the cycle.
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O repolho (Brassica oleracea var. 
capitata) é hortaliça herbácea, com 

folhas arredondadas e cerosas, formando 
uma cabeça compacta. Ao longo do tem-
po, foram obtidas cultivares adaptadas 
a temperaturas elevadas, ampliando 
conseqüentemente os períodos de plan-
tio e de colheita. Assim, pela escolha 
criteriosa da cultivar, a época de plantio 
estende-se ao longo do ano, em diversas 
regiões produtoras (Filgueira, 2007).

A fertilização com nitrogênio au-
menta a produção (Huang et al., 2004; 
Aquino et al., 2005a; Din et al., 2007) e 
otimiza a qualidade de repolho (Aquino 
et al., 2005b; Haque et al., 2006). Dose 
reduzida de nitrogênio pode resultar em 
baixa produtividade e cabeças menores, 
devido à reduzida área foliar (Cardoso 
& Hiraki, 2001; Torres et al., 2003). Por 
outro lado, dose muito alta de nitrogênio 
favorece o crescimento excessivo das 
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RESUMO
O manejo adequado do programa da adubação na cultura do 

repolho pode ser conseguido pela sincronização da demanda da 
planta com o suprimento de N durante o ciclo da cultura. O objetivo 
deste trabalho foi determinar a influência de doses de nitrogênio 
no acúmulo de massa da matéria seca e na produção, em diferentes 
fases do desenvolvimento da planta de repolho, híbrido Shutoku. O 
experimento foi conduzido na EPAMIG, Oratórios-MG, de 02/07 
a 13/10/08. Os tratamentos, cinco doses de N (0; 75; 150; 300 e 
450 kg ha-1), foram arranjados no delineamento experimental de 
blocos ao acaso, com quatro repetições. Aos 50, 64 e 78 dias após 
a semeadura foram avaliadas as características de crescimento das 
plantas: comprimento do caule, número de folhas, massa da matéria 
fresca e seca de folhas, caules e raízes e N na massa seca. A colheita 
final das cabeças de repolho ocorreu aos 103 dias após a semeadura. 
A maior produção de massa da matéria fresca da cabeça de repolho foi de 
1,13 kg obtido com a dose de 277,8 kg N ha-1. Com a dose ótima de N 
para a produção, os valores ótimos estimados para os teores foliares de 
N-NO3 e de nitrogênio total variaram com a época de amostragem. 
O período inicial de maior acúmulo de massa da matéria seca variou 
com as doses de nitrogênio.

Palavras-chave: Brassica oleracea var. capitata L., adubação, 
nutrição mineral.

ABSTRACT
Growth and yield of cabbage depending on nitrogen rates

The appropriate program of fertilization for the cabbage crop 
can be obtained through the synchronization of the plant demand of 
the plant with the supply of N during the cycle. We determined the 
influence of rates of nitrogen in the accumulation of dry weight and 
in the yield, in different phases of the development of cabbage hybrid 
Shutoku. The experiment was carried out in EPAMIG, Oratorios, 
Minas Gerais State, Brazil, from July 2th to October 10th, 2008. Five 
rates of N were evaluated (0, 75, 150, 300 and 450 kg ha-1). Each 
treatment was set in randomized block design with four replications. 
At 50, 64 and 78 days after seeding, the characteristics of growth 
of the plants, length of the stem, number of leaves, fresh and dry 
weight of leaves, stems and roots and N content in the dry weight 
were measured. The harvest occurred at 103 days after seeding. The 
highest production of cabbage head fresh weight was of 1.13 kg 
obtained with the rate of 277.8 kg N ha-1. With the optimal rate of N 
for the yield, the optimal estimated values for the content of N-NO3 
in leaves and of total nitrogen varied with the sampling time. The 
initial period of the highest accumulation of dry weight varied with 
the rates of nitrogen.

Keywords: Brassica oleracea var. capitata L., fertilization, mineral 
nutrition.
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folhas, reduz os teores de açúcares e de 
vitamina C e a massa da matéria seca 
da cabeça (Din et al., 2007; Kano et al., 
2007). Portanto, é necessário manejar 
adequadamente o programa de adubação 
na cultura.

Melhoria na eficiência de aplicação 
do nitrogênio pode ser conseguida 
pela sincronização da demanda da 
planta com o suprimento de nitrogênio 
durante o ciclo da cultura. A dose de 
nitrogênio deve ser sincronizada com o 
requerimento de nitrogênio em tempo 
real através de aplicações periódicas de 
nitrogênio. Isso pode ser conseguido 
aplicando-se uma parte do adubo nitro-
genado no plantio e o restante parcelado 
de acordo com a necessidade da planta, 
definida pela avaliação do estado de 
nitrogênio da planta.

Uma das maneiras encontradas para 
avaliar o desempenho das plantas ao 

longo de dias, semanas, meses ou mes-
mo durante todo o seu ciclo, nas mais 
variadas formas de cultivo, é a análise 
de seu crescimento por meio de medidas 
de área foliar, da massa da matéria seca 
e do número de unidades estruturais, 
determinando-se qual ou quais são as 
cultivares mais produtivas em deter-
minado sistema de cultivo utilizado ou 
ambiente (Benincasa, 1988). O objetivo 
deste trabalho foi determinar a influên-
cia de doses de nitrogênio no acúmulo 
de massa da matéria seca e na produção, 
em diferentes fases do desenvolvimento 
da planta de repolho.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na 
fazenda experimental da EPAMIG, 
Oratórios-MG, de 02/07 a 13/10/08, 
utilizando-se o híbrido Shutoku. Em 
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função da recomendação de 150 kg ha-1 
de N para a cultura do repolho em Minas 
Gerais (Ribeiro et al., 1999), foram ava-
liadas cinco doses de N (0; 75; 150; 300 
e 450 kg ha-1), sendo cada dose aplicada 
em cobertura, em três parcelas iguais, 
aos 43, 57 e 71 dias após a semeadura, 
tendo a uréia como fonte de nitrogênio. 
Os tratamentos foram arranjados no 
delineamento experimental de blocos ao 
acaso, com quatro repetições. A semea-
dura ocorreu em 02/07, em bandejas de 
poliestireno expandido com 128 células 
preenchidas com substrato comercial 
Plantmax®. O transplantio das mudas 
ocorreu em 04/08/08, tendo as mesmas 
de 3-4 folhas completas, utilizando-se o 
espaçamento de 0,4 x 0,5 m. A parcela 
foi constituída de oito linhas com 15 
plantas cada e a parcela útil constou de 
44 plantas das quatro linhas centrais.

O solo, Argissolo Vermelho-Ama-
relo, da área de cultivo apresentou, na 
camada de 0-20 cm de profundidade as 
seguintes características: pH (água)= 
4,5; Ca= 1,0; Mg= 0,3; Al= 0,5; H+Al= 
3,96, expressos em cmolc dm-³, P= 21,8 
mg dm-³ (Mehlich 1); K= 43,0 mg dm-³ 
e matéria orgânica = 11,0 g kg-1. Na 
correção da acidez do solo, a calagem 
foi realizada com a aplicação de 4,0 t 
ha-1 de calcário dolomítico.

O preparo do solo constou de aração, 
gradagem e abertura dos sulcos com 
15 cm de profundidade. A adubação 
de plantio foi definida de acordo com a 
recomendação para a cultura do repo-
lho (Vidigal et al., 2007), consistiu de 
1.500 kg ha-1 de superfosfato simples, 
80 kg ha-1 de cloreto de potássio, 20 
kg ha-1 de bórax e 20 kg ha-1 de sulfato 
de zinco. Utilizou-se também 100 kg 
ha-1 de cloreto de potássio, aplicado 
em duas parcelas, juntamente com a 
primeira e segunda aplicação do adubo 
nitrogenado, em cobertura. Os tratos 
culturais, controle de pragas e irrigação 
por microaspersão foram realizados de 
acordo com as necessidades, conforme 
recomendações para a cultura (Vidigal 
et al., 2007).

As avaliações foram feitas aos sete 
dias após a aplicação de nitrogênio em 
cada tratamento, sendo realizadas aos 
50, 64 e 78 dias após a semeadura. Em 
cada data de coleta foram colhidas qua-
tro plantas de cada parcela. Essas foram 

acondicionadas em sacos plásticos, 
levadas para o laboratório, separadas 
em folhas, caules e raízes, pesadas para 
obtenção da massa da matéria fresca 
de cada órgão. Em seguida, mediu-se 
o comprimento do caule e contou-se o 
número de folhas.

Posteriormente, as massas da ma-
téria fresca de folhas, caules e raízes 
foram acondicionadas em sacos de papel 
e colocadas em estufa de circulação 
forçada de ar a 70ºC até atingir massa 
constante quando foi determinada a 
massa da matéria seca. Após a secagem, 
o material foi moído em moinho tipo 
Wiley, equipado com peneira de 20 
mesh, submetido à digestão sulfúrica 
para a determinação dos teores de N 
por titulometria após destilação em 
microdestilador de Kjeldahl. Em outra 
subamostra, o N-NO3 foi extraído com 
água desmineralizada em banho-maria, 
a 45ºC por 1 h, determinando-se a con-
centração de N-NO3 por colorimetria, 
em espectrofotômetro a 410 nm (Catal-
do et al., 1975).

A colheita ocorreu aos 103 dias após 
a semeadura, quando a cabeça alcançou 
a compacidade (firmeza) necessária para 
o comércio, ou seja ponto ideal de co-
lheita. Em cada parcela foram colhidas 
seis plantas da área útil, uniformes e 
representativas do tratamento. Dessas, 
três cabeças foram imersas em balde 

com água para medição do volume da 
cabeça pelo método de deslocamento 
de água e três foram pesadas para 
obtenção da massa da matéria fresca. 
Posteriormente, essas foram secciona-
das longitudinalmente, para medições 
dos diâmetros transversal e longitudinal, 
com auxílio do paquímetro. Os dados 
foram submetidos à análise de regressão 
para o ajuste dos modelos estatísticos 
de análise de crescimento, pelo método 
de superfície de resposta e regressão 
polinomial para análise de produção, 
utilizando-se o programa SAEG (Fu-
narbe, 1993).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve efeito quadrático (p<0,01) 
das doses de nitrogênio sobre a produção 
de repolho. A produção de massa da ma-
téria fresca da cabeça (MFC) de repolho 
respondeu acentuadamente ao aumento 
das doses de nitrogênio (Figura 1).

O valor máximo estimado da MFC 
de 1,13 kg foi obtido com a dose de 
277,8 kg N ha-1. Aumento da massa da 
matéria fresca da cabeça do repolho 
com o aumento de doses de nitrogênio 
foi verificado por Aquino et al. (2005a). 
Diversos autores têm verificado que a 
fertilização com nitrogênio aumenta, de 
maneira considerável, o rendimento de 
cabeça em condições de campo (Huett 
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& Dettmann, 1989; Haque et al., 2006; 
Din et al., 2007). A intensidade da res-
posta ao nitrogênio aplicado pode ser 
variável com diversos fatores, dentre 
eles a época do ano (Westerveld et al., 
2004) e a cultivar (Aquino et al., 2005a). 

Esses autores, utilizando híbrido Kenzan 
obtiveram a máxima eficiência econô-
mica com a dose de 253 kg ha-1 de N, nos 
meses de setembro a dezembro.

Os diâmetros transversal (DT), 
longitudinal (DL) e o volume (VC) de 

cabeça aumentaram de forma quadrática 
(p<0,05) com o incremento das doses de 
N (Figura 2).

Com a dose ótima de nitrogênio para a 
produção, 277,8 kg N ha-1, os valores óti-
mos estimados do DT; DL e VC foram 
de 16,9; 12,7 cm e 1.300,8 cm3, respec-
tivamente (Figura 2). Estes valores estão 
próximos aos estimados por Aquino et 
al. (2005b) que foram 18,8 e 13,7 cm 
para o DT e DL, com as doses de 288,6 
e 215,4 kg N ha-1, respectivamente. 
Aumento do volume de cabeça com o 
aumento de doses de n foi verificado 
por Aquino et al. (2005b).

O comprimento do caule (CC), número 
de folhas (NF) e as massas da matéria seca 
(MS) de folhas (F) e caules (C) aumentaram 
com o ciclo da cultura e com o incremento 
das doses de nitrogênio, exceto a massa da 
matéria seca de raízes que não foi influencia-
da pelo ciclo da cultura e doses de nitrogênio, 
sendo o valor médio de 32,19 g. A falta de 
resposta da massa seca de raízes ao nitrogê-
nio pode ter ocorrido devido à dificuldade 
na amostragem, apesar de que em algumas 
plantas podemos observar menor cresci-
mento de raízes na ausência de nitrogênio. 
Os modelos que melhor descreveram o 
efeito de doses de N sobre cada carac-
terística estão na Tabela 1.

As massas da matéria seca de folhas 
e caules aumentaram de forma quadrá-
tica com o ciclo da cultura e de forma 
linear ao aumento das doses de N. O 
número de folhas aumentou de forma 
linear com o ciclo da cultura em todas 
as doses de N. O crescimento inicial 
foi lento caracterizando uma época de 
pouco acúmulo de massa seca. Para 
atingir o máximo de produção, o que foi 
verificado na dose de 277,8 kg n ha-1, 

seria necessária maior disponibilidade 
de nutrientes. Os aumentos do CC e 
NF com o incremento na dose de nitro-
gênio, devem-se ao efeito promovedor 
do nitrogênio no crescimento (Cardoso 
& Hiraki, 2001; Ferreira et al., 2002). 
Ekbladh et al. (2007) encontraram re-
lação de proporcionalidade entre área 
foliar e nitrogênio, mostrando relação 
direta entre expansão da área foliar e 
absorção de N.

Esses resultados comprovam a 
importância do nitrogênio no cresci-
mento das plantas de repolho, onde o 
incremento nas doses de nitrogênio, ao 
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proporcionar maior disponibilidade do 
nutriente às plantas, estimulou o cresci-
mento do repolho, resultando em maior 
produção de massa fresca de cabeças. 
Entretanto, aumento nas doses de ni-
trogênio, proporcionou cabeças maiores 
e com maior massa da matéria fresca 
que é característica indesejável para o 
mercado, pois o consumidor brasileiro 
prefere repolho (“cabeças”) de menor 
tamanho (cabeças com 1,0 a 1,5 kg de 
massa fresca).

O teor de nitrato na folha aumentou de 
forma quadrática com o ciclo da cultura e 
com as doses de N, enquanto que o teor 
de nitrato no caule aumentou de forma 
quadrática com o ciclo da cultura e de 
forma linear ao aumento das doses de 
N. Em condições de campo, na época 
de colheita, Aquino et al. (2005a) encon-
traram aumento linear no teor de N-NO3 
na matéria seca das folhas de repolho, 
híbrido Kenzan, com o aumento da dose 
de N de 0 a 300 kg ha-1.

O teor de N na folha e caule do repolho 
aumentou de forma linear com o ciclo da 
cultura e com as doses de N. Aumento linear 

em resposta aos incrementos das doses 
de N também foram encontrados por 
Huett & Dettmann (1989) e Ekbladh et 
al. (2007). De acordo com Trani & Raij 
(1996), a faixa adequada para teores de 
N foliar é de 30 a 50 g kg-1, portanto os 
teores foliares obtidos neste trabalho 
estão acima dessa faixa. Com a dose 
ótima de N para a produção, os níveis 
críticos estimados dos teores de N na 
folha foram 61; 56 e 51 kg-1, aos 50, 64 
e 78 dias após a semeadura, indicando 
a necessidade de padronizar a época de 
amostragem. Assim, a maior produção de 
cabeça de repolho foi de 1,13 kg obtido 
com a dose de 277,8 kg N ha-1. Com a 
dose ótima de N para a produção, os valo-
res máximos estimados para os teores 
foliares de N-NO3 e de nitrogênio total 
variaram com a época de amostragem. 
O período inicial de maior acúmulo 
de massa seca variou com as doses de 
nitrogênio.
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Tabela 1. Equações de regressão ajustadas do comprimento do caule (CC), número de folhas (NF), massas da matéria seca de folhas 
(MSF), caules (MSC) e raízes (MSr) de repolho, em função de ciclo da cultura (E) e doses de nitrogênio (n) e os respectivos coeficientes 
de determinação (regression equations of the length of stem (CC), number of leaves (NF), dry weight of leaves (MSF), stems (MSC) and 
roots (MSr) of cabbage, in function of the cycle of the culture (E) and rates of nitrogen (n) and the respective determination coefficients). 
Oratórios-MG, EPAMIG, 2008.

Características Equações ajustadas R2

CC Ŷ = 3,89992 – 0,141522**E - 0,00571990*n  + 0,0010483**En 0,91
NF Ŷ = - 8,67653 + 0,337688**E - 0,013081*n + 0,000214235*En 0,98
MSF Ŷ = 591,96 – 22,0314**E – 0,49194**n + 0,20757**E2 + 0,009110**EN 0,97
MSC Ŷ = 18,385 – 0,83297ºE - 0,04492**n + 0,009715*E2 + 0,000818**EN 0,96
MSR Ŷ = 32,19 -
**, * e ºsignificativos a 1, 5 e 10 % de probabilidade pelo teste “t”, respectivamente (**, * and ºsignificant at 1, 5 and 10% of probability 
for the test “t”, respectively).

Tabela 2. Equações de regressão ajustadas dos teores de nitrato na folha (NO3F), caule (NO3C) e teores de nitrogênio total na folha (NtF) e 
caule (ntC) de repolho, em função de ciclo da cultura (E) e doses de nitrogênio (n) e os respectivos coeficientes de determinação (regression 
equations of the content of nitrate in leaf (NO3F), stem (NO3C) and content of total nitrogen in leaf (NtF) and stem (NtC) of cabbage, in 
function of the cycle of the culture (E) and rates of nitrogen (n) and the respective determination coefficients). Oratórios-MG, EPAMIG, 
2008.

Características Equações ajustadas R2
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“t”, respectively).

MA Moreira et al.



121Hortic. bras., v. 29, n. 1, jan.- mar. 2011

and yield of cabbage. Journal of Agriculture 
Research 45: 171-176.

EKBLADH G; WITTER E; ERICSSON T. 
2007. Ontogenetic decline in the nitrogen 
concentration of field grown white cabbage 
– Relation to growth components. Scientia 
Horticulturae 112: 149-155.

FERREIRA WR; RANAL MA; FILGUEIRA 
FAR. 2002. Fertilizantes e espaçamento entre 
plantas na produtividade da couve-da-malásia. 
Horticultura Brasileira 20: 635-640.

FILGUEIRA FAR. 2007. Novo Manual de 
Olericultura: agrotecnologia moderna na 
produção e comercialização de hortaliças. 3 
ed. Viçosa: UFV. 421p.

FUNARBE – SAEG. Sistema para Análises 
Estatísticas. v. 5.0. Viçosa, 1993.

HAQUE KMF; JAHANGIR AA; HAQUE ME, 

ONDAL RK; JAHAN MAA; SARKER 
MAM. 2006. Yield and nutritional quality 
of cabbages as affected by nitrogen and 
phosphorus fertilization. Journal Science 
Indian Research 41: 41-46.

HUANG SW; JIN JY; YANG LP; BAI YL; LI 
CH. 2004. Spatial variability of nitrate in 
cabbage and nitrate-N in soil. Soil Science 
169: 640-649.

HUETT DO; DETTMANN EB. 1989. Effect of 
nitrogen on growth, quality and nutrient uptake 
of cabbages grown in sand culture. Australian 
Journal of Experimental Agriculture 29: 
875-881.

KANO Y; NAKAGAWA H; SEKINE M; GOTO 
H; SUGIURA A. 2007. Effect of nitrogen 
fertilizer on cell size and sugar accumulation 
in the leaves of cabbage (Brassica oleracea 
L.). HortScience 42: 1490-1492.

TORRES JLR; FABIAN AJ; POCAY VG. 
2003. Níveis de adubação nitrogenada nas 
características morfológicas e produtivas do 
jiló. Horticultura Brasileira 21: 167-170.

TRANI PE; RAIJ B van. 1996. Hortaliças. In: 
RAIJ B van; CANTARELLA H; QUAGGIO 
JA; FURLANI AMC. Recomendações de 
adubação e calagem para o Estado de São 
Paulo. 2ed. Campinas: Instituto Agronômico/
Fundação IAC: 157-185.

VIDIGAL SM; PEREIRA PRG; PEDROSA 
MW. 2007. Repolho. In: PAULA JÚNIOR TJ; 
VENZON M (coords) 101 Culturas: manual 
de tecnologias agrícolas. Belo Horizonte: 
EPAMIG: 655-674.

WESTERVELD SM; MCKEOWN AW; SCOTT-
DUPREE CD. 2004. Assessment of chlorophyll 
and meters as field tissue nitrogen test for 
cabbage, onions and carrots. HortTechnology 
14: 179-188.

Crescimento e produção de repolho em função de doses de nitrogênio



122 Hortic. bras., v. 29, n. 1, jan.- mar. 2011

The Apiaceae botanical family 
comprises several vegetable crops 

and some species used as medicinal 
plants or condiments. Among them 
the most important vegetable crops 
are carrot (Daucus carota), parsley 
(Petrosel inum crispum ) ,  celery 
(Apium graveolens), Peruvian carrot 
(Arracacia xanthorrhiza) and coriander 
(Coriandrum sativum).

White mold, caused by the soil-
borne fungus Sclerotinia sclerotiorum 
(Lib.) de Bary, is an important disease 
of cultivated plants and also of some 
weeds. The fungus S. sclerotiorum 
is a polyphagous species that has 
already been reported as a pathogen 
of more than 400 plant species around 
the world (Bolland & Hall, 1994). In 
Brazil there is a long list of hosts of the 
fungus S. sclerotiorum and it includes 
many vegetable crops, such as carrot, 
potato, tomato, green pepper, eggplant, 

REIS A; NASCIMENTO WM. 2011. New apiaceous hosts of Sclerotinia sclerotiorum in the Cerrado region of Brazil. Horticultura Brasileira 29: 122-
124.
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ABSTRACT
This paper reports for the first time in the Cerrado region of Brazil 

the occurrence of white mold caused by Sclerotinia sclerotiorum in 
coriander (Coriandum sativum), parsley (Petroselinum crispum) and 
Peruvian carrot (Arracacia xanthorrhiza). The disease was observed 
on coriander, in Cristalina, Goiás State, on parsley in Gama, the 
Federal District and on Peruvian carrot in Ibiá, Minas Gerais State. 
Pathogenicity tests demonstrated that the fungus S. sclerotiorum is 
the causal agent of the observed symptoms in these plants. The three 
isolates obtained from naturally infected plants were inoculated in 
coriander (cv. Verdão), parsley (cv. Lisa Gigante), Peruvian carrot 
(cv. Amarela de Senador Amaral) and carrot (cv. Forto Nantes) and 
they were pathogenic to these hosts. The fungus isolates were re-
isolated from inoculated plants fulfilling Koch´s postulates and also 
confirming that S. sclerotiorum is a polyphagous pathogen.

Keywords: Arracacia xanthorrhiza, Coriandrum sativum, 
Petroselinum crispum, white mold, etiology.

RESUMO
Novas hospedeiras de Sclerotinia sclerotiorum na família 

Apiaceae na região do Cerrado do Brasil

Nesta publicação relata-se, pela primeira vez, na região de cerra-
do do Brasil, a ocorrência de mofo-branco, causado por Sclerotinia 
sclerotiorum em coentro (Coriandum sativum), salsa (Petroselinum 
crispum) e mandioquinha salsa (Arracacia xanthorrhiza), três es-
pécies de hortaliças pertencentes à família Apiaceae. A doença foi 
detectada em coentro no município de Cristalina-GO, em salsa na 
cidade satélite do Gama-DF e em mandioquinha salsa no município 
de Ibiá-MG. Os testes de patogenicidade foram realizados em coentro, 
salsa e em mandioquinha salsa e o fungo foi reisolado das plantas 
inoculadas, completando-se assim os postulados de Koch. Quando 
os três isolados foram inoculados nas três espécies de plantas e 
também em cenoura (cv. Forto Nantes), todos os três isolados foram 
patogênicos, demonstrando a falta de especificidade por hospedeira 
de S. sclerotiorum.

Palavras-chave: Arracacia xanthorrhiza, Coriandrum sativum, 
Petroselinum crispum, mofo-branco, etiologia.
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lettuce and some brassicaceous species 
(Mendes et al., 1998).

White mold is a very serious problem 
in vegetable crops, especially when they 
are cultivated in contaminated wet soils 
and the weather is cool and wet (Reis & 
Lopes, 2007). The optimum temperature 
for disease development ranges from 15 
to 21o C. The resistant structure of the 
pathogen, the sclerotium, can survive for 
a long time in the soil, needing high soil 
and air humidity and free water on the 
plants for germination and to infect its 
hosts (Lobo Júnior, 1999; Lobo Júnior 
et al., 2000).

Sclerotium germination can be 
either myceliogenic or carpogenic. In 
myceliogenic germination the mycelium 
is produced directly from the sclerotium 
and in carpogenic germination a 
fructification structure, the apothecium, 
is produced by the sclerotium. For the 
occurrence of carpogenic germination 

the sclerotium must receive enough 
light to deliver the stipes and develop 
the apothecia. Without enough light 
germination will be only myceliogenic 
and the mycelium will be able to 
penetrate the healthy tissues of the host 
plants when in contact with them (Tu, 
1989).

In areas free of the pathogen when 
inoculum is not already present in the 
soil, an epidemy of white mold can be 
started by seeds that are either infected 
by the dormant fungal mycelium or 
contaminated by sclerotia that have 
been transported together with the seed 
lot. Dormant mycelia, present in the 
tegument and in the cotyledons of seeds, 
can remain viable for more than three 
years. When seeds are sown and, if the 
temperature and humidity are favorable, 
mycelia can develop and initiate a new 
infection cycle. Some contaminated 
seeds may not germinate but can 
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produce new mycelia and sclerotia (Tu 
1998).

In all host plants the chemical 
control of white mold is hindered by 
the difficulty of reaching the infection 
sites of the fungus near the soil, because 
the pathogen is covered by the plant’s 
leaves and stems. The wide host range 
of the pathogen makes crop rotation 
less successful in diseased management 
if fields are already contaminated with 
S. sclerotiorum (Reis et al., 2007). The 
non-host crops are practically restricted 
to gramineous plants, which may not 
be economically viable for the growers 
(Lobo Júnior, 1999).

This research had the aim of studying 
and reporting the etiology of crown and 
stem rot on Peruvian carrot, coriander 
and parsley plants in the Cerrado region 
of Brazil.

MATERIAL AND METHODS

Plant samples and pathogen 
isolation - In winter 2003 symptoms of 
white mold, crown rot, and stem rot, with 
the presence of sclerotia were observed 
on coriander plants (cv. Verdão) (Figure 
1A). These symptoms were observed 
on coriander plants cultivated under 
central pivot in Cristalina, Goiás State. 
The coriander field had been planted 
to produce commercial seeds. In 2008, 
parsley (Figure 1B) and Peruvian carrot 
(Figure 1C) plants were observed with 
the same symptoms in the region of 
Gama, Federal District and in Ibiá, 
Minas Gerais State, respectively. 
Samples of those plants were taken 
to the Plant Pathology Laboratory of 
Embrapa Hortaliças, where the fungus 
was isolated in PDA medium amended 
with the antibiotic rifampicin (50 
ppm).

P a t h o g e n i c i t y  t e s t  -  T h e 
pathogenicity test was carried out 
on the three host plant species with 
the respective isolate. The test plants 
used were the Peruvian Carrot cultivar 
Amarela de Senador Amaral (Embrapa 
Hortaliças), the coriander cultivar 
Verdão (Feltrin) and the parsley cultivar 
Lisa Gigante (Sakata). Because of the 
different cultivation cycles, parsley 
plants were inoculated 50 days after 

sowing, coriander plants 30 days after 
sowing and Peruvian carrot 60 days 
after planting. For the inoculation, 
one mycelium disc of the fungus (15 
mm diameter) was taken from a seven 
day-old fungus colony in PDA. The 
mycelium discs were attached to the 
crown region of the test plants with the 
aid of a sterilized tooth pick. Control 
test plants received only one PDA disc, 
attached to the crown by a sterilized 
tooth pick. After inoculation, plants 
were kept in wet chambers putting a 
wet plastic bag on the plants for 48 
h. During this period the pots were 
kept under the greenhouse benches 
to avoid direct exposure to the sun’s 
rays and the increase in temperature 
into the wet chamber. Subsequently, 
plants were kept over the benches of 
the greenhouse during ten days. The 
complete experiment consisted of three 
treatments with four replicates. Each 
replicate was represented by one pot 
with two plants, cultivated in sterilized 
soil. Evaluation was carried out 10 days 
after inoculation when the presence of 
characteristic symptoms of white mold 
and formation of sclerotia on the lesions 
was observed. Three days before the 
evaluation, the symptomatic plants were 
put in a wet chamber again to stimulate 
the formation of white mold and fungal 
sclerotia on the lesions, due to the very 
low air humidity in the greenhouse 
(under 40%). After evaluation the 
pathogen was isolated in pure culture 
again. In addition, a second test was 
carried out where the three pathogen 
isolates were cross inoculated on the 
three plant hosts plus carrot plants (cv. 
Forto Nantes). This experiment was 
conducted in a factorial design 3 x 4 x 
3 (three pathogen isolates, four plant 
species and three replicates).

RESULTS AND DISCUSSION

Isolates from naturally infected 
coriander, parsley, and Peruvian 
carrot produced fungal colonies that 
grew fast and were white in color on 
PDA medium. A number of sclerotia 
developed around the edges of dishes 
with these colonies after eight to 12 
days of growth, under 12 hours of light. 
Sclerotia were beige colored at the 

beginning, turning black after some days 
of growing; they presented a large range 
of sizes (Figure 1D). The isolate from 
coriander presented sclerotia whose 
length ranged from 3.5 to 12.1 mm; the 
isolate from parsley presented length of 
sclerotia ranging from 2.5 to 13.2 mm; 
and the isolate from Peruvian carrot 
presented sclerotia length ranging from 
3.9 to 10.3 mm. Under the microscope 
we observed that hyphae were septate 
and multinucleated. These characters 
are in accordance with those reported 
for the fungal species S. sclerotiorum 
(Kohn, 1979).

Three to four days after inoculation, 
test plants began to present symptoms 
of water-soaked lesions around the 
point of inoculation. The coloration of 
the lesions was initially beige, turning 
brown later. Ten days after inoculation 
most parsley plants (80%), coriander 
(80%) and Peruvian carrot (70%) 
had already died. Fragments of dead 
plants, when kept in a moist chamber, 
developed white mycelia and sclerotia 
typical of S. sclerotiorum. Control plants 
did not develop disease symptoms.

In the cross-inoculation assay 
all three isolates infected all three 
inoculated host plants and the carrot. 
In all tested plants the same symptoms 
were observed as described above. This 
is in accordance with other authors, who 
have reported the wide host range of this 
pathogen and its lack of host specificity 
(Farr et al., 1989; Bolland & Hall, 1994; 
Mendes et al., 1998; Reis et al., 2007). 
The wide host range of the pathogen 
has epidemiological implications and 
makes the management of white mold 
very difficult, especially in terms of crop 
rotation (Reis et al., 2007).

The pathogen was re-isolated 
from all inoculated plants, fulfilling 
Koch’s Postulates. The fungal species 
S. sclerotiorum is reported in the 
literature as a pathogen of parsley in 
other countries (Anonymous, 1960; 
Bolland & Hall, 1994; Farr et al., 
1989; Chang & Kim, 2003), but to the 
best of our knowledge this is the first 
report in Brazil. No other reports have 
been found of S. sclerotiorum causing 
white mold on coriander in Brazil or 
in other countries. For Peruvian carrot, 
this disease has already been reported 
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in Espirito Santo State (Costa et al., 
1987; Ventura & Costa, 1998) and in 
Peru (Barrantes, 1998); however, this 
is the first report for the Cerrado region 
of Minas Gerais State.

In this paper, we report for the first 
time the occurrence of white mold on 
coriander and parsley in Brazil, extending 
the host range of S. sclerotiorum. This 
report contributes to more information 
about the epidemiology of the disease 
and can be useful in implementing 
effective management strategies for 
the disease.
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Figure 1. Symptoms of white mold caused by Sclerotinia sclerotiorum on coriander (A), parsley (B), and Peruvian carrot (C) and 14-day-
old fungus culture in PDA (D) [sintomas do mofo-branco, causado por Sclerotinia sclerotiorum, em coentro (A), salsa (B) e mandioquinha 
salsa (C) e cultura do fungo em BDA com 14 dias de idade (D)]. Brasília, Embrapa Hortaliças, 2010.
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A produção de pimentas cresceu 
muito nos últimos anos, sendo uti-

lizadas como condimento, nas indústrias 
farmacêutica e bélica, e como plantas 
ornamentais. Além de consumidas in 
natura, as pimentas podem ser proces-
sadas e utilizadas em diversos produtos 
alimentícios (Pinto et al., 2007).

As pimentas pertencem à família 
Solanaceae e ao gênero Capsicum. Este 
gênero possui de 20 a 25 espécies, nor-
malmente classificadas de acordo com 
o nível de domesticação. As espécies e 
variedades domesticadas e semidomes-
ticadas podem ser discriminadas por ca-
racterísticas morfológicas visualizadas 
principalmente nas flores e nos frutos. 
A grande variabilidade morfológica 
apresentada pelos frutos é destacada 
pelas múltiplas formas, tamanhos e 
colorações. O formato varia entre as 
espécies e dentro delas, existindo frutos 
alongados, arredondados, triangulares 
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi determinar o tamanho apropriado 

de amostra por meio da técnica de simulação de subamostras para 
a caracterização de variáveis morfológicas de frutos de oito acessos 
(variedades) de quatro espécies de pimenteira (Capsicum spp.), que 
foram cultivadas em área experimental da UFPB. Foram analisados 
tamanhos reduzidos de amostras, variando de 3 a 29 frutos, com 100 
amostras para cada tamanho simulado em um processo de amostra-
gem com reposição de dados. Realizou-se análise de variância para os 
números mínimos de frutos por amostra que representasse a amostra 
de referência (30 frutos) em cada variável estudada, constituindo um 
delineamento experimental inteiramente casualizado com duas repe-
tições, onde cada dado representou o primeiro número de frutos na 
amostra simulada que não apresentou nenhum valor fora do intervalo 
de confiança da amostra de referência e que assim manteve-se até 
a última subamostra da simulação. A técnica de simulação utilizada 
permitiu obter, com a mesma precisão da amostra de 30 frutos, redu-
ções do tamanho amostral em torno de 50%, dependendo da variável 
morfológica, não havendo diferenças entre os acessos.

Palavras-chave: Capsicum spp, subamostras, simulação.

ABSTRACT
Sample size for morphological characterization of pepper 

fruits

The appropriate sample size for the evaluation of morphological 
fruit traits of pepper was evaluated through a technique of simulation  
of subsamples. The treatments consisted of eight accessions of four 
pepper species (Capsicum spp.), cultivated in an experimental area 
of the Universidade Federal da Paraíba. Small samples, ranging from 
3 to 29 fruits were evaluated. For each sample size, 100 subsamples 
were simulated with data replacement. The data were submitted 
to analysis of variance, in a complete randomized design, for the 
minimum number of fruits per sample. Each collected data consisted 
of the first number of fruits in the simulated sample without values 
out of the confidence interval. This procedure was done up to the last 
subsample simulation. The simulation technique provided reductions 
in the sample size, around 50%, with the same accuracy of the sample 
of 30 fruits and the accessions did not differ significantly.

Keywords: Capsicum spp, subsamples, simulation.
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ou cônicos, campanulados, quadrados 
ou retangulares (Carvalho & Bianchetti, 
2007).

Na comercialização dos frutos há 
determinadas classificações que são uti-
lizadas para definir os preços de merca-
do; daí a importância de se caracterizar 
os frutos de pimenta, necessitando-se, 
para isso, de amostras confiáveis, pois, 
como afirma Callegari-Jaques (2003), 
o tempo necessário para estudar toda a 
população, as despesas e o número de 
pessoas envolvidas são de tal monta que 
tornam o estudo proibitivo.

É muito importante que a amostra 
retirada forneça uma representação pre-
cisa da população da qual ela é selecio-
nada. Do contrário, as conclusões sobre 
a população podem ser distorcidas ou 
viesadas (Pagano & Gauvreau, 2006). 
Todavia, na utilização da amostragem 
os resultados estão sujeitos a certo grau 
de incerteza, pois os dados mensurados 

em amostras podem conduzir a uma 
variação aleatória relativa ao método de 
medição, ao próprio material e também 
por considerar apenas uma parte da 
população (Heath, 1981).

Uma opção para se obter amostras 
de tamanho eficiente em estimar pa-
râmetros populacionais desejáveis é a 
utilização da técnica de reamostragem 
de subamostras de tamanho reduzido 
ao de uma amostra de referência. Como 
afirmam Leite et al. (2009), o método 
da reamostragem permite uma compa-
ração eficiente dos efeitos do tamanho 
da amostra na estimação de parâmetros 
genéticos e fenotípicos. Neste sentido, 
a técnica da simulação de subamostras 
permite obter, na maioria das vezes, um 
número inferior de dados da amostra 
referencial que seja capaz de fornecer 
as mesmas estimativas desta última e 
com a mesma exatidão. Trata-se de um 
processo pelo qual se sorteiam tantos 
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dados quanto forem desejados para 
compor amostras de tamanho inferior à 
amostra de referência, de modo que haja 
reposição ou não dos dados utilizados 
para a simulação. Assim, é possível 
diminuir tanto os custos com mão-de-
obra quanto o tempo necessário para a 
caracterização dos frutos sem abrir mão 
de amostras confiáveis.

Pelo fato de que atualmente são 
utilizados diversos tamanhos amostrais 
para caracterizações morfológicas de 
pimentas, sem, contudo basear-se em 
pesquisas específicas, o objetivo deste 
estudo foi determinar o tamanho apro-
priado de amostras por meio da técnica 
de simulação de subamostras para ca-
racterização de variáveis morfológicas 
de frutos de oito acessos (variedades) 
pertencentes a quatro espécies de pi-
menteira, gênero Capsicum.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi desenvolvi-
do no Laboratório de Biotecnologia e 
Melhoramento de Hortaliças do Centro 
de Ciências Agrárias da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB-CCA), de 
junho de 2009 a fevereiro de 2010, 
utilizando-se de oito acessos (varieda-
des) de quatro espécies de pimenteira, 
gênero Capsicum, com características 
de frutos morfologicamente diferentes. 
Foram estudadas as espécies Capsicum 
chinense (acessos 2, 12, 13, 15 e 74), 
C. annuum (acesso 14), C. baccattum 
(acesso 72) e C. frutescens (acesso 4), 
pertencentes ao Banco de Germoplasma 
de Hortaliças da UFPB-CCA.

As plantas foram semeadas em ban-
dejas de poliestireno expandido com 128 
células contendo substrato comercial. 
Após a emissão de seis folhas definitivas 
as plantas foram transplantadas para 
campo em delineamento inteiramente 
casualizado com duas repetições, sendo 
cada repetição constituída de cinco plan-
tas. Foram coletados todos os frutos da 
parcela e então obtida, aleatoriamente, 
uma amostra de 30 frutos de cada acesso 
por repetição, totalizando uma amostra 
de 60 frutos por acesso. As análises fo-
ram realizadas com amostras de frutos 
de oito acessos de pimenteira com frutos 
morfologicamente diferentes. Os tratos 

culturais seguiram as recomendações 
feitas por Filgueira (2000).

Seis características morfológicas 
foram avaliadas: Peso médio do fruto 
(PMF), comprimento do pedúnculo 
(CP), comprimento do fruto (CF), maior 
diâmetro do fruto (MADF), menor diâ-
metro do fruto (MEDF) e espessura do 
pericarpo (EP), em milímetros, medidos 
com um paquímetro digital, modelo 
Stainless Hardened, precisão 0,01 mm. 
O peso médio do fruto, em gramas, foi 
determinado por meio de pesagem em 
balança eletrônica Bioprecisa, modelo 
JA3003N.

Posteriormente, determinou-se o 
número mínimo de frutos por amostra 
que representou o acesso com precisão 
semelhante à amostra de referência. Uti-
lizou-se o método de simulação, consis-
tindo de reamostragens de subamostras, 
para as quais foram analisadas as médias 
aritméticas estimadas das características 
de frutos de cada acesso.

Foram analisados tamanhos de 
amostras reduzidos, variando de 3 a 29 
frutos, com 100 amostragens para cada 
tamanho simulado em um processo de 
amostragem com reposição de dados. 
Por exemplo, para obter estimativa 
das médias da amostra de 3 frutos, o 
software utilizado realizou 100 sorteios 
consecutivos de 3 frutos na amostra 
original de 30 frutos e fez as estimati-
vas a partir dos 100 valores obtidos. As 
estimativas de médias das características 
para cada tamanho de amostra analisado 
foram plotadas em gráfico para análise 
e visualização da estabilização de cada 
estimativa de acordo com o número de 
frutos de cada subamostra simulada, 
o que ocorre quando o tamanho das 
subamostras passa a representar ade-
quadamente a amostra de referência. 
Considerou-se que a amostra de tama-
nho reduzido representou a amostra de 
referência quando não houve nenhum 
valor simulado fora do intervalo de 
confiança (IC95%) para esta amostra, com 
probabilidade de 95%.

Realizou-se análise de variância 
para os números mínimos de frutos por 
amostra que representasse a amostra de 
referência em cada variável estudada, 
constituindo um delineamento experi-
mental inteiramente casualizado, com 
duas repetições, onde cada dado repre-

sentou o primeiro número de frutos na 
amostra simulada que não apresentou 
nenhum valor de média estimada fora 
do IC95%, construído para a respectiva 
amostra de referência de cada acesso, e 
que assim manteve-se até a última suba-
mostra da simulação. Para isto, os dados 
foram transformados em (x+0,5)1/2, se-
gundo metodologia proposta por Gomes 
(1987). As simulações e a análise de 
variância foram realizadas utilizando-
se o programa GENES, versão versão 
2006.4.1 (Cruz, 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pelo resumo da análise de variância 
(Tabela 2), observa-se que não houve 
efeito significativo entre os acessos, 
pelo teste F a 5% de significância, para 
quaisquer das variáveis estudadas. Tal 
fato indica que o menor número de 
frutos por amostra simulada que não 
apresentou valores de média fora do 
intervalo de confiança da respectiva 
amostra de referência, é suficiente para 
que se efetue a caracterização mor-
fológica dos frutos de quaisquer dos 
acessos estudados, conferindo ganho de 
tempo e economia de mão-de-obra. Essa 
afirmativa é válida para quaisquer das 
variáveis morfológicas em estudo, desde 
que se observe qual é o menor número 
de frutos por amostra simulada sempre 
que se alterar a variável, independente 
do acesso (Tabela 1).

Na Tabela 1 é possível observar os 
números mínimos de frutos por amostra 
simulada para os diferentes acessos de 
pimenteira em todas as variáveis estu-
dadas, onde nenhuma média se situou 
fora do IC95% (das amostras de 30 frutos) 
construído para cada variável em cada 
acesso. Neste caso, entende-se que, para 
a variável peso médio dos frutos, por 
exemplo, amostras com 16 frutos são 
suficientes para a determinação desta 
característica com a mesma exatidão 
das amostras iniciais de 30 frutos, com 
uma margem de erro inferior a 5%. Isso 
implica em uma redução de 46,7% dos 
gastos com caracterização para esta 
variável.

Para as outras variáveis tem-se 
CP= 15, CF= 14, MADF= 15, MEDF= 
14 e EP= 14 frutos por amostra como 
sendo suficientes para a caracterização 
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para avaliação da massa fresca total 
dos frutos, com uma semi-amplitude da 
média de 20%.

Henriques Neto et al. (2004) estu-
dando o tamanho ótimo da parcela em 
experimentos com trigo sob as formas 
de plantio convencional e direto, cons-
tataram que os tamanhos de parcelas va-
riando de 12 (para plantio convencional) 
e 24 (para plantio direto) a 96 unidades 
básicas apresentam variâncias estatis-
ticamente iguais, não ocorrendo maior 
precisão experimental com o aumento 
do tamanho das parcelas.

Em experimentos com cana-de-
açúcar, utilizando 20 plantas por parcela 
e com uma adaptação da técnica de rea-
mostragem bootstrap, visando determi-
nar o tamanho da amostra para avaliação 
de famílias de irmãos completos, Leite 
et al. (2009) também verificaram que 
as estimativas do tamanho da amostra 

Tabela 1. Estimativas do número mínimo de frutos por amostra simulada para caracterização de cada variável morfológica em frutos de oito 
acessos (variedades) de pimenteira (estimation of the least number of fruits per simulated sample for the characterization of eight pepper 
accessions (varieties)). Areia, UFPB, 2009-2010.

Acesso PMF CP CF MADF MEDF EP Valor médio Maior valor
2 18 17 17 18 18 16 17,33 18
12 16 17 18 20 15 15 16,83 20
13 21 15 16 19 17 18 17,67 21
15 18 16 18 18 16 14 16,67 18
74 18 18 19 15 19 20 18,16 20
14 18 18 15 18 15 17 16,83 18
72 19 18 14 20 18 20 18,16 20
4 20 17 19 22 14 18 18,33 22
Valor médio 18,5 17 17 18,75 16,5 17,25 -- --
Menor valor 16 15 14 15 14 14 -- --

PMF= peso médio do fruto; CP  comprimento do pedúnculo; CF= Comprimento do fruto; MADF e MEDF= maior e menor diâmetro do 
fruto, respectivamente; EP= espessura do pericarpo (PMF= average fruit weight; CP= pedicel length; CF= fruit length; MADF and MEDF= 
the largest and the smallest fruit diameter, respectively; EP= pericarp thickness).

Tabela 2. Resumo da análise de variância1 para as estimativas dos números mínimos de frutos que representam a amostra de referência 
(30 frutos) em cada variável estudada (analysis of variance1 for the estimation of the least number of fruits which represents the reference 
sample (30 fruits) in each evaluated trait). Areia, UFPB, 2009-2010.

Fonte de variação GL
Quadrados médios

PMF CP CF MADF MEDF EP
Acessos 7 0,060NS 0,039NS 0,082NS 0,099NS 0,085NS 0,145NS

Resíduo 8 0,071 0,101 0,064 0,052 0,072 0,069
CV(%) -- 6,22 7,67 6,13 5,27 6,63 6,34

PMF= peso médio do fruto; CP= comprimento do pedúnculo; CF= comprimento do fruto; MADF e MEDF= maior e menor diâmetro do 
fruto, respectivamente; EP= espessura do pericarpo; NS= não significativo a 5% de significância pelo teste F; 1dados transformados por 
(x+0,5)1/2 (PMF= average fruit weight; CP= pedicel length; CF= fruit length; MADF and MEDF= the greatest and the smallest fruit diameter, 
respectively; EP= pericarp thickness; NSnot significant at 5% significance by F test; 1data processed by (x+0,5)1/2).

de referência de cada variável em cada 
acesso.

Silva et al. (2009) encontraram 
resultados parecidos quando realiza-
ram simulação para avaliar o número 
mínimo de plantas por parcela a partir 
da estabilização da média de várias 
características de raízes de cenoura, 
tomando-se como representativo da 
população, o número mínimo de plantas 
por parcela obtido de uma série constan-
te (de números de plantas por parcela) 
que estivesse dentro do limite do desvio 
padrão calculado com a amostra de refe-
rência (20 plantas por parcela), obtendo 
assim, reduções de até 50% no número 
de plantas por parcela, dependendo da 
variável.

Lorentz et al. (2003), estimaram a 
utilização de aproximadamente 35 de 
um total de 60 plantas por fileira de 
pepino tipo conserva em estufa plástica 

morfológica dos frutos dos acessos de 
pimenteira em estudo. Conforme relata-
ram Zanon & Storck (2000) em estudo 
parecido, números superiores a estes não 
acrescentariam maiores informações e 
não proporcionariam redução signifi-
cativa do erro.

Na Figura 1, observa-se a dispersão 
das 100 estimativas para as médias das 
variáveis estudadas, em cada tamanho 
amostral simulado, observando-se uma 
tendência de estabilização destas esti-
mativas dentro do intervalo de confiança 
(IC95%) construído para a amostra de 
referência (30 frutos), onde se verifica 
que o número de médias estimadas 
fora do IC diminui constantemente a 
partir do momento em que se aumenta 
a quantidade de frutos na amostra, sendo 
que tende a se estabilizar a partir dos 15 
frutos por amostra com nenhuma media 
fora do IC95% construído para a amostra 

Tamanho de amostra para caracterização morfológica de frutos de pimenteira
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variaram de acordo com a variável em 
estudo e afirmaram a necessidade de 
16 plantas por parcela (96 indivíduos 
por família) como sendo suficiente para 
obter estimativas fidedignas de todos 

os parâmetros avaliados em todas as 
variáveis estudadas.

Em caracteres de cultivares de fei-
jão, Cargnelutti Filho et al. (2008) ve-
rificaram que os tamanhos de amostras 

devem ser de pelo menos 10 plantas por 
parcela experimental. Estudando tama-
nhos de amostras para experimentos 
com Eucalyptus salgna Smith, Zanon et 
al. (1997) verificaram a necessidade de 
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Figura 1. Dispersão das 100 estimativas de média de peso médio do fruto (A), comprimento do pedúnculo (B), comprimento do fruto (C), 
maior e menor diâmetro do fruto (D e E, respectivamente) e de espessura do pericarpo (F) de frutos de pimenteira em cada tamanho amostral 
simulado (dispersion of 100 estimates of average fruit weight (A), peduncle length (B) fruit length (C), the greatest and the smallest fruit 
diameter (D and E, respectively) and pericarp thickness (F) of pepper fruits in each simulated sample size). Areia, UFPB, 2009-2010.
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8 a 26 plantas por unidade experimental. 
Já em pimenteiras do gênero Capsicum, 
as informações quanto ao tamanho apro-
priado de amostras para caracterização 
morfológica são escassas.

Tem-se portanto, que a técnica de 
simulação de amostras de tamanho 
reduzido permitiu obter, com a mesma 
exatidão da amostra de 30 frutos, redu-
ções em torno de 50% quanto ao número 
de frutos de pimentas Capsicum para 
caracterização morfológica, dependendo 
da variável, sendo que todas as variáveis 
estudadas apresentaram significativa 
redução, podendo-se utilizar: PMF= 16, 
CP= 15, CF= 14, MADF= 15, MEDF= 
14 e EP= 14 frutos por amostra como 
sendo suficientes para a caracterização 
destas variáveis morfológicas dos frutos 
de quaisquer dos acessos estudados.
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A família Cucurbitaceae é composta 
por, aproximadamente, 80 gêneros 

e mais de 800 espécies de plantas. No 
Brasil, as espécies de maior importân-
cia econômica pertencem aos gêneros 
Cucurbita (abóbora, abobrinha e moran-
ga), Cucumis (pepino, melão e maxixe), 
Citrullus (melancia), Sechium (chuchu) 
e Lagenaria (cabaça caxi) (Pacheco et 
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Produtividade de híbridos de abobrinha italiana cultivados sob 
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RESUMO
Um experimento foi realizado na empresa Sakata Seed Sudame-experimento foi realizado na empresa Sakata Seed Sudame-

rica Ltda., em Bragança Paulista-SP, de 22 de agosto a 11 de outubro 
de 2006, com o objetivo de avaliar diferentes tipos de materiais para 
cobertura do solo e seu efeito na ocorrência de frutos com sintomas 
de viroses e na produtividade de dois híbridos de abobrinha. O de-
lineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, com 
quatro repetições. Os tratamentos foram arranjados em esquema de 
parcelas subdivididas, sendo as parcelas constituídas por seis tipos 
de cobertura de solo (polietileno preto, polietileno prata, polietileno 
branco, polipropileno preto, casca de arroz e solo descoberto); as 
sub-parcelas foram constituídas de dois híbridos de abobrinha [No-
vita Plus (cv. tipo caserta) e Samira (cv. tipo libanesa)]. Observou-se 
que a técnica de cobertura de solo com plástico, independentemente 
da coloração utilizada, mostrou-se superior ao solo descoberto para 
todas as características avaliadas. Entre os tipos de materiais coube 
o destaque para o polietileno prata que promoveu a maior produtivi-
dade e menor infecção de viroses, em relação às demais coberturas 
de solo. Entre os híbridos, Novita Plus foi superior a Samira para as 
características de pegamento de frutos, número de frutos por planta 
e produtividade, além de apresentar 12% a menos de frutos com 
sintomas de viroses em relação à Samira. Para o híbrido Novita Plus, 
cabe destacar que a detecção da ocorrência de sintomas de viroses nos 
frutos teve início somente a partir da oitava colheita nos tratamentos 
com polietileno prata, branco e casca de arroz. Para ‘Samira’, os sin-
tomas nos frutos começaram já na segunda colheita nos tratamentos 
com solo descoberto e polipropileno preto, e a partir da quarta para 
as outras coberturas de solo.

Palavras-chave: cucurbita pepo, mulching, viroses, pegamento de 
frutos, número de frutos/planta.

ABSTRACT
Yield of italian hibrid squash on different soil coverings

The experiment was carried out in an area of Sakata Seed 
Sudamerica Ltda. in Bragança Paulista, Brazil, from August 22nd 
to October 11th, 2006, to evaluate different types of materials for 
soil covering and its effect on fruits with virus symptoms and on 
the yield of two hybrids of squash. The experimental design was 
randomized blocks, with four replications. The treatments followed 
a split-plot cheme, evaluating six soil coverings (black, silver and 
white polyethylene, black polypropylene, rice husk and bare soil) and 
two hybrids [(Novita Plus (cv. type Caserta) and Samira (cv. type 
Libanese)]. The technique of plastic soil covering, independently of 
the material used, was superior to bare soil. Among the materials 
the treatments using silver polyethylene promoted the highest yield 
and the lowest percentage of fruits with viruses in comparison to the 
other soil coverings. Among the hybrids, Novita Plus was superior to 
Samira in relation to the characteristics of fruit set, number of fruits 
per plants and yield, besides presenting 12% less fruits with virus 
symptoms in relation to Samira. For ‘novita Plus’, the occurrence 
of virus symptoms began only at the eighth harvest on the treatments 
using silver and white polyethylene and rice husk. For ‘Samira’ 
the symptoms started at the second harvest on plants submitted to 
bare soil or black polypropylene and at fourth harvest on the other 
treatments.

Keywords: Cucurbita pepo, mulching, virus, fruit set, number of 
fruits per plants.
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al., 2003). Entre essas cucurbitáceas, 
a abobrinha italiana (Cucurbita pepo) 
apresenta importância econômica, nota-
damente no estado de São Paulo, onde se 
concentram as maiores áreas de plantio 
no país (Koch, 1995).

Segundo o Instituto de Economia 
Agrícola (2007), no ano de 2006, o 
estado de São Paulo produziu 29.236 t 

de abobrinha, distribuídos em aproxima-
damente 2.053 ha, com produtividade 
média de 14,24 t ha-1.

Entre as diversas doenças que atacam 
as cucurbitáceas, as viroses representam 
um dos fatores mais limitantes para o 
seu cultivo. De um modo geral, as plan-
tas infectadas apresentam clorose, folhas 
e frutos deformados, ocasionando assim 
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redução na produção e menor qualidade 
dos frutos. Segundo Yuki et al. (2000), 
cerca de 20 espécies de viroses já foram 
relatadas infectando cucurbitáceas em 
todo o mundo, sendo que 8 dessas já 
foram encontradas no Brasil. Dentre as 
viroses que ocorrem no estado de São 
Paulo, a causada pelo “Papaya ringspot 
virus – type Watermelon” (PRSV-W) é 
considerada a de maior importância pela 
predominância do vírus em áreas impor-
tantes de produção de cucurbitáceas. A 
disseminação das viroses é realizada 
com muita eficiência por diversas espé-
cies de vetores, entre eles, os principais 
são Aphis gossypii e Myzus persicae 
(Fauquet et al., 2005).

Diversas técnicas são utilizadas para 
evitar ou diminuir a transmissão das 
viroses pelos insetos vetores, incluindo 
o uso de óleos (Simons & Zitter, 1980), 
mantas flutuantes (Orozco et al., 1994) 
e cobertura morta do solo com material 
refletivo (Brown et al., 1993), sendo que 
este pode ser orgânico ou sintético. Entre 
os materiais orgânicos, têm-se diversos 
tipos de resíduos culturais (cobertura 
vegetal morta ou viva). Entre os mate-
riais sintéticos, os mais utilizados são 
os polietilenos preto, prata, amarelo, 
transparente e polipropileno preto.

Com esta técnica, obtêm-se van-
tagens como o aumento da produti-o aumento da produti-
vidade, a precocidade de produção, a 
menor compactação do solo, aumento 
da temperatura do solo, conservação da 
umidade do solo e redução de plantas 
daninhas e doenças (Hanada, 2001). 
Alguns resultados têm confirmado 
efeitos positivos do uso de cobertura de 
solo em diversas culturas. Brown et al. 
(1993), estudando diferentes colorações 
de coberturas de solo, encontraram su-
perioridade do plástico prata em relação 
aos plásticos branco, amarelo e preto 
na redução da população de afídeos em 
abobrinha. Costa et al. (2002) verifica-
ram um incremento de 25% na produti-
vidade de melão cantaloupe utilizando 
os plásticos prata e amarelo em relação 
ao solo descoberto.

Com base nessas informações, o 
objetivo do trabalho foi avaliar diversos 
tipos de materiais para cobertura do solo 
e seu efeito na ocorrência de viroses em 
frutos e na produtividade de híbridos de 

abobrinha.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado em 
área da Sakata Seed Sudamerica Ltda., 
localizada no município de Bragança 
Paulista-SP.

O delineamento experimental utili-
zado foi de blocos ao acaso com qua-
tro repetições. Os tratamentos foram 
arranjados em esquema de parcelas 
subdivididas, sendo as parcelas consti-
tuídas de seis tipos de coberturas de solo 
(polietileno preto (50 micra), polietileno 
prata (50 micra), polietileno branco 
(50 micra), polipropileno preto (20 g 
m-2), casca de arroz e solo descoberto) 
e as sub-parcelas constituídas de dois 
híbridos de abobrinha (Cucurbita pepo) 
[Novita Plus (cv. tipo caserta) e Samira 
(cv. tipo libanesa)].

Para acelerar a germinação no pro-
cesso de formação de mudas, procedeu-
se à semeadura em duas etapas; a pri- semeadura em duas etapas; a pri- pri-
meira em 22 de agosto de 2006 em papel 
de filtro úmido, logo após, colocação 
em germinador à temperatura de 27ºC e 
umidade de 70% por um período de 48 
horas. Após esse período, os materiais 
foram retirados dos germinadores e 
levados para o galpão de plantio, para 
que as sementes já germinadas, apre-
sentando primórdios radiculares com 
cerca de 40 mm, fossem colocadas com 
auxílio de uma pequena espátula nas 
bandejas de poliestireno expandido de 
128 células, contendo substrato comer-
cial. Depois de plantadas, foram levadas 
à estufa de mudas, onde permaneceram 
por seis dias.

O transplante foi realizado em 
campo aberto em 30 de agosto de 2006 
em canteiros, no espaçamento de 2,0 x 
0,5 m, onde cada parcela foi composta 
de 10 plantas. A área foi mantida com 
irrigação por gotejamento e o controle 
de plantas daninhas feito por capina 
manual. O controle de mosca branca 
foi realizado pela aplicação de thia-thia-
methoxan 250 WG (400 g ha-1) e para 
trips foi utilizado imidacloprid 700 WG 
(200 g ha-1).

A colheita iniciou-se em 10 e 11 
de outubro de 2006 para Novita Plus 
e Samira, respectivamente, correspon-

dendo a 50 e 51 dias entre a semeadura 
e a primeira colheita. Esta foi realizada 
diariamente pela manhã, com o auxilio 
de um canivete, que era embebido em 
uma solução contendo 2% de detergente 
líquido de uso doméstico, após a colhei-
ta de cada fruto.

O tamanho do fruto para a colheita 
foi padronizado tendo, em média, 16 
cm de comprimento. Após a colheita, 
os frutos foram colocados em sacos 
plásticos e, posteriormente, levados 
para um laboratório. Foram avaliadas 
as caracteristicas: número e massa total 
de frutos colhidos por planta, taxa de 
pegamento de frutos ao final da colheita 
e porcentagem de frutos com sintomas 
de viroses (análise visual dos frutos) 
em cada colheita. Para o cálculo da taxa 
de pegamento de frutos, considerou-
se o número de frutos por planta em 
relação ao número de flores femininas 
que abriram durante todo o ciclo da 
cultura. A produtividade foi calculada 
pela multiplicação da massa de frutos 
por planta pela população de plantas 
em 10.000 m2.

Os dados obtidos foram submetidos 
à análise de variância e as médias com-
paradas pelo teste de Tukey a 5% de pro-
babilidade. Os dados de porcentagem de 
frutos com viroses foram transformados 
para arc seno (raiz ((x + alfa)/100)).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para todas as características anali-
sadas (pegamento de frutos, número de 
frutos por planta, produtividade (t ha-1) 
e porcentagem de frutos com viroses), 
não houve interação significativa entre 
as coberturas de solo e híbridos de 
abobrinha. Verificou-se somente efeito 
significativo dos fatores de forma isola-
da (Tabelas 1 e 2).

Um dos principais fatores respon-
sáveis para a obtenção de altos rendi-
mentos para a abobrinha é a alta taxa de 
pegamento de frutos, sendo que esta é 
fortemente influenciada pelas condições 
climáticas. De acordo com Filgueira 
(2000), são favoráveis para esta fase de 
desenvolvimento temperaturas na faixa 
de 18 a 25ºC. Temperaturas abaixo e 
acima dessa faixa prejudicam o pega-
mento dos frutos e, consequentemente, 
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a produtividade.
Para pegamento de frutos (%) houve 

superioridade dos tratamentos com o po-
lietileno prata e preto em relação à casca 
de arroz e solo descoberto. Em relação 
ao solo descoberto, o polietileno prata 
apresentou aumento de 13,69% para 
esta característica. Entre as cultivares, 
Novita Plus obteve maior pegamento de 
frutos em relação à Samira. O pegamen-
to de frutos obtido no experimento foi 
muito baixo independente do tratamento 
utilizado (média de 25,13%). Este baixo 
pegamento pode ser explicado pelas 
baixas temperaturas que predominaram 

durante todo o ciclo da cultura (Figura 
1), abaixo de 14ºC, ocorrendo, assim, 
abortamento dos frutos em formação. 
De acordo com Filgueira (2000), as 
temperaturas baixas afetam negativa-
mente o processo de polinização, e, 
consequentemente, o pegamento de 
frutos. Uma polinização ineficiente nas 
flores origina frutos mal formados, ou 
que morrem logo após o início de seu 
desenvolvimento. Couto et al. (1990) 
citam que as abelhas da espécie Apis 
mellifera são consideradas os principais 
agentes polinizadores das cucurbitáceas, 
sendo também fortemente influenciadas 

pelas condições climáticas, fato obser-
vado também por Franco (1999), que 
descreveu que estes insetos polinizado-
res reduziram a atividade de polinização 
quando submetidos a temperaturas bai-
xas, ventos fortes ou chuvas contínuas, 
ocorrendo, assim, redução significativa 
na produção de frutos.

A produtividade está diretamente 
relacionada com o número de frutos por 
planta. Os tratamentos que apresentaram 
o maior pegamento de frutos e o maior 
número de frutos por planta também 
obtiveram as maiores produtividades. 
Entre híbridos, Novita Plus apresentou 
maior produtividade. Em relação às 
coberturas, o polietileno prata propor-
cionou maior produtividade (9,66 t ha-1) 
em relação às demais, não diferindo 
significativamente apenas do polietileno 
branco. Estes resultados são concor-
dantes com os obtidos por Costa et al. 
(2002), que obtiveram um incremento na 
produtividade de melão cantaloupe de 
8,15 t ha-1, utilizando o polietileno prata 
em relação ao solo descoberto. Outros 
autores (Reghin et al., 2002; Chaves, 
2004) também encontraram aumento 
de produtividade da alface mediante 
cobertura de solo.

A melhor produtividade encontrada 
no experimento para o híbrido Novita 
Plus (10,24 t ha-1) está muito abaixo da 
média do estado de São Paulo (14,24 t 
ha-1) (IEA, 2007). Esta baixa produtivi-
dade foi conseqüência de temperaturas 
mínimas no início do desenvolvimento 
(30 de agosto a 07 de setembro de 2006) 

Figura 1. Dados de precipitação, temperatura máxima e mínima durante o período de de-
senvolvimento do experimento sobre diferentes coberturas de solo para o cultivo de dois 
híbridos de abobrinha (30/08 a 11/10/2006) [precipitation, maximum and minimum 
temperatures during the period of development of the experiment on different coverage 
of soil for the cultivation of two hybrids of italian squash (30/08/2006 to 11/10/2006.)]. 
Bragança Paulista, Sakata, 2006.

Tabela 1. Pegamento de frutos (%) e número de frutos por planta em função das coberturas de solo (polietileno preto, prata e branco, poli-
propileno preto, casca de arroz e solo descoberto) e dos híbridos de abobrinha Novita Plus e Samira [fruit set (%) and number of fruits per 
plant depending on soil coverings (black, silver and white polyethylenes, black polypropylene, rice husk and bare soil) and hybrids Novita 
Plus and Samira of italian squash]. Bragança Paulista, Sakata, 2006.

Coberturas
Pegamento de frutos (%) Frutos/planta (no)

Novita Plus Samira Média Novita Plus Samira Média
Polietileno preto 31,46 24,43 27,95 a 3,75 2,81 3,28* ab
Polietileno prata 34,73 29,81 32,27 a 4,00 3,50 3,75 a
Polietileno branco 29,69 25,52 27,60 ab 3,44 2,78 3,11 ab
Polipropileno preto 26,64 23,46 25,05 abc 3,03 2,53 2,79 bc
Casca de arroz 19,86 18,77 19,31 bc 2,25 2,09 2,18 c
Solo descoberto 20,64 16,52 18,58 c 2,38 1,63 2,00 c
Média 27,17 A 23,09 B 3,14 A 2,56 B
CV (%) 19,54 19,79

* Médias seguidas da mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade [means followed by the same uppercase letters in the line and lowercase letters in the column do not differ by the Tukey test 
(p≤0,05)].
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conforme demonstrado na Figura 1. 
A faixa ideal para cultivo da abóbora 
gira em torno de 18 e 25°C (Maroto, 
1995). Filgueira (2000) afirma que a 
cultura produz melhor sob temperaturas 
amenas.

Para frutos com sintomas de viroses, 
o tratamento com solo descoberto apre-
sentou maiores valores não diferindo 
significativamente apenas do polipro-
pileno preto. ‘Samira’ apresentou maior 
porcentagem de frutos com sintomas de 
viroses em relação à ‘novita Plus’. Os 
resultados encontrados assemelham-se 

aos obtidos por Orozco et al. (1995), 
que avaliaram a incidência de viroses 
em melão cantaloupe, e verificaram 
que em solo descoberto a incidência de 
plantas infectadas por vírus foi de 39% 
em relação a 15% quando cultivada com 
polietileno transparente.

Sendo as viroses o principal fator li-
mitante para o cultivo das cucurbitáceas, 
é importante que se evite ou se prorro-
gue ao máximo a entrada das mesmas 
na região de cultivo, pois a infecção por 
viroses ocorrendo mais cedo ocasiona 
maior descarte de frutos, contribuindo 

para uma baixa produtividade. Para o 
solo descoberto, polipropileno preto e 
polietileno preto houve aumento consi-
derável de frutos com sintomas de viro-
ses a partir da quinta colheita, enquanto 
para o polietileno prata, branco e casca 
de arroz esse aumento começou a partir 
da oitava colheita (Figuras 2 e 3).

‘Samira’, além de apresentar uma 
colheita a menos do que ‘novita Plus’, 
apresentou frutos com sintomas de vi-
roses já na segunda colheita para o solo 
descoberto e polipropileno preto, e a 
partir da quarta para as outras coberturas 
de solo.

Os resultados obtidos assemelham-
se aos encontrados por Stapleton & 
Summers (2002), testando diferentes 
materiais de cobertura de solo para o 
melão cantaloupe, onde o aparecimento 
dos sintomas de viroses nas folhas foi 
atrasado de 3 a 6 semanas em plantas 
desenvolvidas em solo coberto, sendo 
esta condição fundamental para o início 
da floração e frutificação normais. 
Já Orozco et al. (1995) observaram 
atraso de 2 semanas de sintomas de 
viroses em plantas de melão cantaloupe 
cultivadas com cobertura de solo trans-
parente quando comparadas ao solo 
descoberto.

Summers et al. (1995) observaram 
em plantas de abobrinha italiana cultiva-
das sobre polietileno prata os sintomas 
de viroses, os quais apareceram 10 dias 
mais tarde do que em plantas cultivadas 
em solo descoberto. Neste mesmo ex-

Tabela 2. Produtividade (t ha-1) e frutos com sintomas de viroses (%) em função das coberturas de solo (polietileno preto, prata e branco, 
polipropileno preto, casca de arroz e solo descoberto) e dos híbridos de abobrinha Novita Plus e Samira [yield (t ha-1) and percentage of 
fruits with viruses symptoms depending on soil coverings (black, silver and white polyethylenes, black polypropylene, rice husk and bare 
soil) and hybrids Novita Plus and Samira of italian squash]. Bragança Paulista, Sakata, 2006.

Coberturas
Produtividade (t ha-1) Frutos com viroses (%)

Novita Plus Samira Média Novita Plus Samira Média
Polietileno preto 8,69 5,44 7,06* bc 23,83 36,72 30,27** bc
Polietileno prata 10,24 9,08 9,66 a 16,00 21,74 18,87 c
Polietileno branco 9,26 6,39 7,83 ab 16,14 29,95 23,05 bc
Polipropileno preto 7,86 6,07 6,97 bc 31,70 39,87 35,79 ab
Casca de arroz 5,68 4,32 5,00 cd 16,00 35,75 25,86 bc
Solo descoberto 4,15 2,34 3,24 d 39,57 51,67 45,62 a
Média 7,65 A 5,61 B 23,87 B 35,95 A
CV (%) 19,86 25,63

* Médias seguidas da mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade [means followed by the same uppercase letters in the line and lowercase letters in the column do not differ by the Tukey test 
(p≤0,05)]; ** Dados transformados para arc seno (raiz ((x + alfa)/100)) [data transformed to arc sine root ((x + alpha) / 100)).

Figura 2. Evolução de frutos com sintomas de viroses (%) para abobrinha ‘novita Plus’ de 
acordo com as diferentes coberturas de solo ao longo das colheitas realizadas (evolution of 
fruits with symptoms of virus infection (%) for italian squash ‘novita Plus’ according to the 
different soil coverages during the harvests). Bragança Paulista, Sakata, 2006.
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perimento, aproximadamente 30% das 
plantas de abóbora cultivadas em solo 
descoberto, foram infectadas com um 
ou mais vírus já na primeira colheita, ao 
passo que somente 10 a 15% das plantas 
desenvolvidas sobre cobertura de solo 
prata apresentaram sintomas de viroses 
para o mesmo período. A redução e o 
atraso dos sintomas de viroses obser-
vados no presente experimento pelos 
autores, devem-se à alta reflectância de 
raios ultravioletas (UV) que estas co-
berturas proporcionam, pois, de acordo 
com Kring & Schuster (1992), os raios 
UV possuem um efeito de repelência 
sobre os insetos vetores, diminuindo 
assim a ocorrência desses insetos sobre 
as plantas.

Outro aspecto importante que deve 
ser ressaltado é que os frutos colhidos 
dos tratamentos com polietileno prata, 
branco e preto e polipropileno preto 
apresentaram-se totalmente limpos, 
facilitando e agilizando o processo de 
colheita e comercialização. Já, os frutos 
dos tratamentos com solo descoberto e 
casca de arroz, necessitaram passar por 
um processo de limpeza, que pode ser 
prejudicial para os frutos de abobrinha, 
por serem altamente sensíveis a ferimen-
tos, fazendo com que percam valor no 
momento da comercialização.

Com base nos efeitos benéficos que 
o polietileno prata proporciona, tais 

como redução de infecção de frutos 
por viroses e aumento da produtivida-
de, deve-se ressaltar a utilização desta 
cobertura como uma prática promissora 
para o cultivo de abobrinha.
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A alface (Lactuca sativa) é a hortaliça 
folhosa de maior importância no 

Brasil com área cultivada de aproxi-
madamente 35 mil ha. Seu cultivo é 
intensivo e atualmente o mercado de 
sementes de alface é estimado em torno 
de US$ 2 milhões por ano (Costa & Sala, 
2005). O tipo predominante no Brasil 
é do grupo crespa, liderando 70% do 
mercado. As do grupo americana e lisa 
detêm 15% e 10%, respectivamente, 
enquanto outras (vermelha, mimosa, ro-
mana) correspondem a 5% do mercado 
(Sala & Costa, 2005).

Nas últimas décadas têm sido desen-
volvidos e adotados sistemas de cultivo 
protegido, principalmente o hidropôni-
co, por viabilizar a produção durante o 
ano todo, facilitar o manejo da cultura, 
maximizar o aproveitamento dos insu-
mos, possibilitar o controle parcial das 
condições ambientais adversas, além 
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RESUMO
Este trabalho foi desenvolvido em Ribeirão Preto-SP, de 06/02 a 

07/04 de 2006. O objetivo foi avaliar o desempenho de cinco culti-
vares de alface (Pira Roxa, Belíssima, Locarno, Crespona Gigante e 
Verônica) em dois ambientes de cultivo (casa de vegetação climatiza-
da e não climatizada) em sistema hidropônico NFT. O delineamento 
experimental foi em blocos casualizados para cada ambiente com três 
repetições sendo cinco cultivares. Os ambientes foram comparados 
por meio de análise conjunta. Avaliaram-se a massa fresca e seca da 
parte aérea, massas fresca e seca do caule, massa fresca e seca da 
raiz, número de folhas maiores que 10 cm e número total de folhas. 
não houve efeito significativo da interação cultivares e ambientes, 
demonstrando que as cultivares tiveram comportamento similar em 
ambos os ambientes.

Palavras-chave: Lactuca sativa L., cultivo sem solo, ambientes, 
cultivar.

ABSTRACT
Performance of lettuce cultivars grown in two environments, 

in the NFT hydroponic system

This research was carried out in Ribeirão Preto, São Paulo State, 
Brazil, from February to April, 2006. The performance of five lettuce 
cultivars (Pira Roxa, Belíssima, Locarno, Crespona Gigante and 
Verônica) was evaluated, growing the plants in two environments 
(conventional and acclimatized greenhouse) in hydroponic system 
NFT. A randomized-block experimental design was used for 
each environment, with three replications and five cultivars. The 
environments were compared through joint analysis. Evaluations 
were done for fresh and dry mater of the aboveground part, stem, 
and roots; number of leaves larger than 10 cm and total number of 
leaves. The cultivars Crespona Gigante and Verônica were prominent 
with regard to green and dry mass of the aboveground part, leaves, 
and roots, as well as to the number of leaves larger than 10 cm. The 
interaction cultivar x environment was not significant, demonstrating 
that the cultivars had similar behavior in both environments.

Keywords: Lactuca sativa L., soilless cultivation, enviroments, 
cultivar.
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de maior praticidade ao consumidor na 
limpeza do produto final. Por ser uma 
técnica relativamente nova no Brasil, 
não foi ainda adequadamente explorada 
em termos de pesquisa e, portanto, são 
poucos os relatos sobre as cultivares de 
alface testadas (Lopes et al., 2003).

No mercado, estão disponíveis 
muitas cultivares de alface, algumas já 
adaptadas ao cultivo protegido enquanto 
para outras não existem recomendações, 
principalmente, para cultivo hidropôni-
co (Gualberto et al., 2009). A ausência 
de cultivares selecionadas ou melhora-
das para o cultivo protegido em casas 
de vegetação tem se tornado um fator 
limitante ao desenvolvimento dessa mo-
dalidade de exploração em determinadas 
regiões (Oliveira et al., 2004).

As cultivares de alface podem diferir 
quanto à duração do período vegeta-
tivo, florescimento, número de folhas 

e massa da planta (Lêdo, 1998) sendo 
estes influenciados pelo fotoperíodo e 
principalmente pela temperatura. Tem-
peraturas acima de 20ºC podem causar 
o pendoamento precoce, fator que inu-
tiliza a planta para o consumo. (Silva et 
al., 1999; Sala & Costa, 2005). A alface 
é bastante sensível a condições adversas 
de temperatura, produzindo melhor nas 
épocas mais frias do ano (Oliveira et 
al., 2004).

Oliveira et al. (2004) verificaram 
que as cultivares Mimosa, Brisa, Regina, 
Monalisa e OGR são as mais indicadas 
para integrar programas de cruzamentos 
dirigidos, visando produzir novas culti-
vares destinadas ao cultivo hidropônico, 
mostrando-se mais divergentes e apre-
sentando boas qualidades agronômicas, 
principalmente massa seca da planta.

Visando selecionar as melhores cul-
tivares de alface dos grupos americana, 
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crespa e lisa para cultivo hidropônico 
em condições de verão em Viçosa-MG, 
Sediyama et al. (2000) verificaram 
que no grupo das crespas as cultivares 
Salad Bowl e Brisa apresentaram maior 
número de folhas seguidas da Marisa e 
Verônica. Para comprimento do caule 
a cultivar Salad Bowl seguida da ‘Ve-
rônica’ e ‘Brisa’ apresentaram maior 
comprimento do caule, evidenciando 
menor resistência ao pendoamento. 
Em relação à produção de massa fresca 
por planta, nenhum dos grupos apre-
sentou diferença significativa. Apesar 
disso, no grupo das crespas, ‘Verônica’ 
apresentou numericamente a segunda 
maior massa.

Quatro cultivares de alface do gru-
po crespa foram estudadas por Feltrim 
et al. (2009) em cultivo protegido em 
solo e em hidroponia em Jaboticabal-
SP. As cultivares Marisa, Verônica e 
Vera mostraram-se mais adaptadas aos 
dois sistemas de cultivo, apresentando 
maior massa fresca da parte aérea. No 
cultivo de verão houve redução do 
acúmulo de massa fresca em cerca de 
40%, constituindo-se em época pouco 
adequada á produção de alface em Ja-
boticabal e demandando manejo cultural 
apropriado para se produzir alface em 
mercado competitivo.

O desempenho produtivo, adaptabi-
lidade e estabilidade fenotípica de seis 
cultivares de alface do grupo crespa em 
três épocas de plantio no sistema hidro-
pônico NFT foi estudado por Gualberto 
et al. (2009), verificando-se que das seis 
cultivares, ‘Deyse’ e ‘Verônica’ foram 
as únicas a mostrarem adaptabilidade a 
todos ambientes estudados para produ-
tividade e massa fresca da parte aérea. 
`Verônica` apresentou valores superio-
res à média geral. Todas as cultivares 
apresentaram instabilidade para as ca-
racterísticas de produção. Evidenciaram 
ainda que para alfaces do grupo crespa, 
há intensa variação de comportamento 
das cultivares em relação ao ambiente 
que são submetidas, demonstrando que 
no sistema hidropônico também é im-
portante avaliar as diferentes cultivares 
disponíveis no mercado.

O objetivo deste trabalho foi avaliar 
o desempenho de cultivares de alface 
crespa em dois ambientes protegidos, 
casa de vegetação convencional e clima-

tizada, em condições de sistema hidro-
pônico NFT, em Ribeirão Preto-SP.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na 
área experimental da APTA Centro 
Leste com sede em Ribeirão Preto 
(21º10’42’’S, 47º48’24’’W, 545 m de 
altitude), em condições de sistema hi-
dropônico, de 06/02 a 07/04 de 2006. No 
verão, a temperatura média mensal é de 
cerca de 33oC com índice pluviométrico 
superior a 200 mm mensais e umidade 
relativa do ar em torno de 80%. As tem-
peraturas médias na casa de vegetação 
climatizada foram máxima de 30,6ºC e 
mínima de 20,4ºC e na convencional, 
máxima de 37,0ºC e mínima de 19,8ºC. 
Na convencional, observaram-se valores 
superiores a 40ºC em oito dias, após o 
transplante das mudas de alface.

Cinco cultivares de alface do tipo 
crespa (Pira Roxa, Belíssima, Locarno, 
Crespona Gigante e Verônica) foram 
avaliadas em dois modelos de casas 
de vegetação. O tipo convencional, 
Hidrogood®, tinha dimensões de 8 x 9 
m, coberta com filme de polietileno 150 
micra e tela de sombreamento lateral, e 
o tipo climatizada, Poly House da Van 
der Hoeven, tinha dimensões de 13 x 9 
m, composta por cobertura e fechamento 
em filme de polietileno duplo 150 micra 
e inflado por micro-ventilador, sistema 
automático de nebulização, exaustores 
e cortina de sombreamento 50% com 
malha refletora na parte externa que 
ficava aberta das 10h às 16h nos dias 
mais ensolarados.

Foi utilizado o sistema hidropônico 
nFT (técnica do fluxo laminar de nu-
trientes). A solução nutritiva adotada 
foi a proposta por Furlani et al. (1999). 
Os sistemas hidropônicos das duas casas 
de vegetação foram semelhantes, com-
postos por três bancadas (repetições), 
cada qual com sete canais de produção 
(bancada definitiva). Cada canal (tubos 
de polipropileno atóxico de 6 m) possuía 
sistemas de reservatórios (tambores 
plásticos com capacidade para 50 L) e 
bombas (1/2 HP) individualizados. Em 
cada bancada, os cinco canais centrais 
foram utilizados para cada uma das cul-
tivares e os dois canais das extremidades 
serviram de bordadura.

A semeadura foi realizada em 
06/02/2006 em espuma fenólica, colo-
cadas em bancada de ferro e irrigadas até 
a emergência das plântulas. Em seguida 
essas plântulas receberam a solução 
nutritiva (vazão em torno de 1,0 L min-1, 
condutividade elétrica 1,3 mS cm-1 e pH 
5,5, a 6,5) na bancada de crescimento, 
tendo espaçamentos entre plântulas de 3 
cm. Quando as plântulas tinham de 6 a 
8 folhas definitivas (10/03/2006), foram 
transplantadas para os canais nas banca-
das definitivas onde permaneceram até 
a colheita. Em cada bancada definitiva, 
o espaçamento foi de 20 cm entre os 
canais e 15 cm entre plantas dentro de 
cada canal, perfazendo um total de 22 
plantas por canal ou parcela. A solução 
nutritiva teve vazão de 1,5 a 2,0 L min-1, 
condutividade elétrica mantida em 1,7 
mS cm-1 e pH 5,5 a 6,5. O esquema de 
circulação da solução nutritiva foi co-
mandado por um timer programado para 
promover a circulação de 15 em 15 mi-
nutos durante o dia e durante o período 
noturno o sistema foi desligado.

O delineamento experimental, indi-
vidualizado para cada ambiente (con-
vencional e climatizado), foi em blocos 
casualizados, com três repetições. Os 
tratamentos foram constituídos pelas 
cinco cultivares sendo as parcelas pelos 
canais de cultivo com 22 plantas (banca-
das) em cada ambiente protegido.

A colheita foi realizada aos 61 dias 
da semeadura, quando as plantas apre-
sentaram o máximo desenvolvimento 
vegetativo, antes de iniciar o pendoa-
mento. Foram avaliados a massa fresca 
e seca da parte aérea, massa fresca e 
seca do caule, massa fresca e seca da 
raiz, número de folhas maiores que 10 
cm de comprimento e número total de 
folhas. Para obtenção das massas secas, 
as partes das plantas foram colocadas em 
sacos de papel e em estufa com circula-
ção de ar forçada a 65ºC por 72 horas.

Os dados foram submetidos à análise 
de variância (teste F), sendo as médias 
comparadas pelo teste de Tukey ao nível 
de 5%. Foi feita análise conjunta consi-
derando os dados dos dois ambientes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

não houve efeito significativo da 
interação cultivares e ambientes sobre as 
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características avaliadas. Analisando-se 
cada fator separadamente, observou-se 
que as cultivares diferiram com relação 
a todas as características avaliadas, ex-
ceto número total de folhas. Da mesma 
forma, o ambiente de cultivo só não 
influenciou as massas fresca e seca de 
caule e número de folhas maiores que 10 
cm de comprimento (Tabela 1).

nesse experimento, pode-se verificar 
que o cultivo da alface crespa em casa 
de vegetação convencional foi mais ade-
quado do que na climatizada, uma vez 
que as massas frescas e secas da parte 
aérea, folhas e raízes e o número total 
de folhas foram maiores nesse ambiente 
(Tabela 1). Esse fato pode ter ocorrido 
pela maior transpiração das plantas na 
casa de vegetação convencional em 
virtude da maior incidência da radia-
ção solar, traduzindo em fotossíntese e 
consequentemente maior produção de 
biomassa. Na casa de vegetação clima-
tizada o filme de polietileno duplo faz 
com que a radiação solar seja menor. 
Esses resultados são coerentes com os 
obtidos por Verdade et al. (2003), os 
quais obtiveram em seu experimento 
com alface em época de verão, massa 
fresca média de folhas de 133 g/planta 
em casa de vegetação convencional 
e 112 g/planta em casa de vegetação 
climatizada.

As cultivares que mais se destaca-
ram em massa fresca e seca da parte 
aérea, indicando uma produção dentro 

dos padrões comerciais para a espécie, 
foram Crespona Gigant e Verônica 
(Tabela 1). Gualberto et al. (2009) tam-
bém verificaram em seus experimentos 
que a cultivar Verônica destacou-se 
entre as demais apresentando uma das 
maiores massas frescas da parte aérea, 
classificando-a ainda como a de maior 
adaptabilidade geral nos ambientes de 
cultivo. Já, nos experimentos realizados 
por Schmidt et al. (2001), a cultivar 
Verônica apresentou as menores massas 
frescas e secas, que foram de 99,4 g e 
4,4 g, respectivamente.

Analisando-se separadamente os 
componentes da parte aérea, quanto à 
massa fresca e seca de folhas, também as 
cultivares Crespona Gigante e Verônica 
apresentaram os maiores desenvolvi-
mentos, sendo que apenas a ‘Crespona 
Gigante’ diferiu estatisticamente das 
cultivares Belíssima, Pira Roxa e Locar-
no (Tabela 1). Resultados semelhantes 
para a cultivar Verônica foram obtidos 
por Oliveira et al. (2003).

Em relação às massas fresca e seca 
do caule, a cultivar Verônica apresentou 
as maiores massas (Tabela 1) diferindo 
das cultivares Belíssima e Pira Roxa. 
Esses resultados são concordantes com 
os obtidos por Sediyama et al. (2000) 
e Oliveira et al. (2003), nos quais tra-
balhos a cultivar Verônica foi superior 
às demais estudadas. No caso do caule, 
esse maior valor torna-se um aspecto 
negativo, sugerindo que a cultivar tem 

maior suscetibilidade ao pendoamento. 
Nesse aspecto as cultivares que apresen-
taram maior resistência ao pendoamento 
foram principalmente Belíssima e Pira 
Roxa.

Apesar de as cultivares terem diferi-
do em massa de folhas, o número total de 
folhas foi estatisticamente semelhante 
para todas elas (Tabela 1). Pode-se 
inferir que Crespona Gigante tem fo-
lhas maiores que Belíssima, Verônica 
e Locarno. Esse fato pode ser confir-
mado pelo número de folhas maiores 
que 10 cm, sendo na cultivar Crespona 
Gigante significativamente maior que 
para as demais. ‘Verônica’ apresentou 
quantidade menor de folhas >10 cm que 
aquela obtida com a mesma cultivar no 
experimento de Feltrim et al. (2009). 
O tamanho exagerado de folhas muitas 
vezes é indesejável pela dificuldade de 
embalagem pelos danos causados às 
folhas (Sediyama et al. 2000).

As cultivares Crespona Gigante, 
Verônica e Locarno tiveram as maiores 
massas frescas e seca de raízes (Tabela 
1). Oliveira et al. (2003), avaliando a 
cultivar Verônica obtiveram umas das 
maiores massas frescas de raízes em 
relação às demais cultivares avalia-
das. Para massa seca, os autores não 
observaram diferenças significativas 
diferindo dos resultados do presente 
experimento.

As médias de massa fresca e seca 
da parte aérea observadas neste experi-

Tabela 1. Massas fresca e seca (g) de parte aérea (MFPA, MSPA), folhas (MFF, MSF), caule (MFC, MSC), raiz (MFR, MSR), número total 
de folhas e maiores que 10 cm de comprimento (NTF, NF 10) de cultivares de alface em dois ambientes no sistema hidropônico (fresh and 
dry mass of the aerial part, leaves, stem, roots; total number of leaves and number of leaves larger than 10 cm of lettuce cultivars grown in 
two environmentals the hydroponic system). Ribeirão Preto, APTA, 2006. 

Ambientes (A) MFPA MSPA MFF MSF MFC MSC MFR MSR NTF NF 10
Estufa convencional 130,6a   6,5a 115,8a   5,6a 14,8a   0,9a 33,8a   1,6a 28,9a 11,3a
Estufa climatizada   74,5b   3,9b   61,6b   3,0b 12,9a   0,9a 16,9b   0,8b 21,6b   9,9a
DMS (5%)   36,1   1,4   31,35   1,2   5,6   0,3   5,5   0,3   4,4   2,8
Cultivares (C)
Belíssima   65,6b   3,5b   57,1b   2,9b   8,5b   0,5b 16,9b   0,9b 22,3a   7,9b
Pira Roxa   60,4b   3,9b   53,4b   3,2b   6,9b   0,6b 18,9b   0,8b 27,6a 10,5ab
Locarno   89,2b   3,9b   77,4b   3,3b 11,8ab   0,7b 29,5a   1,4ab 22,5a   8,5b
Crespona Gigante 179,2a   8,3a 161,5a   7,4a 17,6ab   0,9ab 33,4a   1,8a 30,2a 16,4a
Verônica 118,7ab   6,4ab   94,2ab   4,7ab 24,5a   1,7a 27,2a   1,4ab 23,8a   9,7b
DMS (5%)   82,7   3,2   71,6   2,7 12,8   0,8 12,6   0,6 10,1   6,3
Teste F (AxC)     0,5ns   0,7ns     0,4ns   1,0ns   1,0ns   0,5ns 1,7ns   2,9ns   1,0ns   1,4ns

CV (%)   45,5 35,3   45,6 35,3 51,9 49,6 28,3 27,7 22,6 33,7

Desempenho de cultivares de alface crespa em dois ambientes de cultivo em sistema hidropônico
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mento estão abaixo das médias obtidas 
em experimentos desse mesmo tipo 
verificadas por outros autores, tal como 
Schmidt et al. (2001). Provavelmente, 
seja devido às altas temperaturas nesses 
locais prejudicando o crescimento da 
cultura da alface. Segundo Feltrim et 
al. (2009) comparando-se as melhores 
épocas do ano para o plantio, verifica-
se que as plantas de alface acumulam 
menos massa seca na parte aérea nas 
épocas mais quentes, principalmente 
no plantio de verão devido ao estresse 
térmico por altas temperaturas.

Se a escolha da melhor cultivar for 
analisada apenas levando-se em con-
sideração os resultados de massa seca 
de parte aérea e raiz, pode-se afirmar 
que Crespona Gigante e Verônica fo-
ram as de melhor desempenho. Porém, 
nas condições ambientais de Ribeirão 
Preto, onde o calor é excessivo e espe-
cificamente da época de realização do 
experimento, uma característica impor-
tante é a resistência ao pendoamento; 
nesse aspecto, as cultivares Pira Roxa 
e Belíssima destacaram-se para essa 

característica.
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Hortaliças pequenas e sa-
borosas

O mercado de hortaliças 
está sempre se reinventando. 
No momento, as mini-hortaliças 
e as hortaliças baby estão em 
evidência. 

Esses dois nichos de mer-
cado vêm despertando interesse 
tanto dos produtores quanto dos 
consumidores, especialmente os 
de maior poder aquisitivo e che-
fes de restaurantes que buscam 
sempre novidades.

Apesar desse mercado ainda 
estar no início, a introdução de 
produtos diferenciados podem 
estimular o consumo de horta-
liças por parte da população, 
inclusive das crianças.

Hoje, nas gôndolas de super-
mercados e de alguns empórios 
de hortifrutis, ao lado do conhe-
cido tomate cereja, encontram-
se as versões miniaturizadas 
de abóbora, alface, berinjela, 
chuchu, couve-flor, pepino, pi-
mentão, melancia, entre outras 
hortaliças. 

As mini-hortaliças são, em 
geral, variedades criadas por 
meio do melhoramento genético 
focado na seleção de órgãos de 
tamanho reduzido consumidos 
como hortaliças, tais como fru-
tos, folhas, vagens, bulbos entre 
outros. Hortaliças que sofrem 
processamento mínimo e têm 
seu tamanho reduzido também 
podem ser chamadas de mini, 
como é o caso das mini-cenouras 
disponíveis no mercado brasilei-
ro há vários anos.    

Já as hortaliças baby são 
obtidas por meio de artifícios 
no manejo da cultura, como a 
colheita antecipada de frutos, 

raízes, folhas, flores entre outros 
órgãos que são consumidos. 
No caso das folhas jovens, o 
produto recebe a designação de 
baby leaf.

As sementes das mini-hor-
taliças são, na maioria, híbridas 
e importadas, principalmente, 
do Japão e Europa. Embora 
sejam comercializadas por preço 
significativamente maior em 
comparação ao de hortaliças 
de tamanho normal é crescente 
o interesse dos produtores por 
esse segmento de mercado. 
Como se trata de um produto 
diferenciado, cultivado princi-
palmente em estufas agrícolas, 
as mini-hortaliças têm um alto 
valor agregado e são comercia-
lizadas por valor mais elevado 
que ao das versões similares de 
tamanho normal. 

Um bom exemplo de mini-
hortaliça é a nova geração de 
tomate-cereja. Esse tomate co-
nhecido em alguns lugares como 
tomate-uva, tem seu formato 
alongado, parecido a um bago de 
uva, com cor vermelho-intensa 
e sabor muito doce. Sua promo-
ção no mercado tem sido bem 
sucedida, pois mesmo custando 
para o consumidor em torno de 
R$ 3,00 a caixeta de 180 g, a 
oferta não tem sido suficiente 
para atender à demanda. Por 
conta disso, para os produtores, 
o cultivo do tomate-cereja ou 
uva tem sido vantajoso uma vez 
conseguem obter de 6 a 10 kg 
por planta e recebem, em média, 
R$ 4,00/kg. 

Outro exemplo de miniatura 
de hortaliça cada vez mais pre-
sente no mercado é a mini-me-
lancia. O fruto pesa de 2 a 3 kg, 
o suficiente para servir até quatro 
porções, além de ser facilmente 
armazenado na geladeira. Outros 
atrativos dessa novidade são o 
fruto sem sementes e polpa de 
coloração vermelho-intensa. O 
valor das mini-melancias em 
alguns mercados pode ser seis 
vezes superior ao da melancia 
de tamanho convencional. 

No mercado, as folhas jo-
vens ou baby leaf podem ser 
encontradas na forma de uma 
mescla de diversas espécies de 
hortaliças com folhas de dife-
rentes formatos, cores, texturas 
e sabores. Tal combinação pos-
sibilita alto valor nutricional ao 

produto. Mas é comum também 
sua comercialização de forma 
individualizada. A vantagem 
da baby leaf é sua praticidade, 
já que o produto é embalado 
devidamente sanitizado e pronto 
para ser consumido.

Além das folhas soltas, sa-
nitizadas e embaladas de baby 
leaf, também estão sendo comer-
cializadas plantas inteiras ainda 
jovens, produzidas em sistema 
hidropônico, embaladas com o 
sistema radicular. Cabe ao con-
sumidor separar as folhas baby 
do restante da planta e higienizá-
las para o consumo.

As folhas baby ainda são 
comercializadas no varejo por 
um preço elevado até mesmo 
para os consumidores de alto 
poder aquisitivo. Nos supermer-
cados e varejões de hortifrutis 
paulistas o consumidor paga R$ 
5,00 por caixetas com 120 g do 
mix de folhas de alface, agrião, 
beterraba, couve mizuna e mos-
tarda wakami. Já os saquinhos 
contendo 120 g de folhas baby 
de rúcula, agrião ou alface são 
vendidos por cerca de R$ 3,00 
a unidade.

O cultivo das folhas baby 
pode ser realizado no solo, em 
campo aberto, com mecanização 
no plantio e na colheita, devido 
ao grande número de sementes 
empregado por hectare. Também 
existe a possibilidade de cultivo 
em sistema hidropônico NFT 
(Nutrient Film Technique) e em 
bandejas usadas para produção 
de mudas de hortaliças.

Os produtores dispõem do 
"mix baby leaf", formado pela 
mistura de sementes de alfaces 
de folhas verdes e roxas, chicó-
ria, beterraba e rúcula pronto 
para ser semeado. O semeio 
dessas e de outras hortaliças, 
no entanto, pode também ser 
feito separadamente. A garan-
tia de qualidade do produto é 
conseguida graças aos cuidados 
especiais durante o cultivo e na 
pós-colheita.

Para especialistas do setor, 
há um real potencial de expan-
são do mercado de hortaliças de 
tamanho reduzido porque tende 
a crescer o contingente de con-
sumidores formado por casais 
sem filhos e por pessoas que 
moram sozinhas, em especial 
nos grandes centros urbanos do 
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país. Com efeito, as hortaliças 
em miniatura são uma nova op-
ção de compra para esses consu-
midores que procuram adquirir 
porção certa de alimentos para 
evitar desperdício.

Ainda, não é possível pre-
ver se tais nichos de mercado 
atingirão um contingente maior 
de consumidores no futuro. 
Todavia, servem para demons-
trar de maneira emblemática 
como o negócio de hortaliças 
é dinâmico e está sempre em 
busca de inovação. Vistos de 
outro ângulo, representam uma 
real oportunidade de ampliação 
das opções de cultivo para os 
produtores de hortaliças em 
ambiente protegido, assim como 
abrem novas frentes para o de-
senvolvimento de pesquisas pelo 
setor oficial uma vez que há ne-
cessidade de gerar informações 
acerca de tecnologias adequadas 
de cultivo, manejo de adubação 
e de irrigação, métodos alterna-
tivos de controle fitossanitário e 
tecnologia pós-colheita. 
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